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RESUMO 

 
O presente trabalho busca melhorar as contratações públicas dos serviços de suporte logístico 

para os simuladores de voo da Força Aérea Brasileira (FAB), tendo em vista questões como a 

alta complexidade tecnológica dos equipamentos, que lhes confere caráter singular, e a 

necessidade de proteger o sigilo das informações neles contidas, cuja violação pode 

comprometer a segurança nacional. O estudo de contratações anteriores, bem como o detido 

exame da jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) e da doutrina, embasou o 

entendimento de que o interesse público resta mais bem atendido, no caso particular, mediante 

a opção pelo modelo de contratação direta. Para garantir a lisura e a segurança jurídica dos 

contratos, foi elaborada uma série de recomendações de conduta, aplicáveis não só aos casos 

em tela como também a outros que ofereçam ao gestor desafios semelhantes. O Comando da 

Aeronáutica (COMAER) possui alguns equipamentos dessa natureza, tendo este estudo tomado 

como objeto de investigação os simuladores de voo das aeronaves A-29, F-5M e C-105.  

 

Palavras-chave: Processo Administrativo de Gestão. Simuladores de Voo. Força Aérea 

Brasileira. Contratação Pública. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 
The present work seeks to improve public procurement of logistical support services for flight 

simulators of the Brazilian Air Force (FAB), in view of issues such as the high technological 

complexity of the equipment, which gives them a unique character, and the need to protect the 

confidentiality of the information contained therein, the violation of which may compromise 

national security. The study of previous contracts, as well as the careful examination of the 

jurisprudence of the Federal Court of Auditors (TCU) and of the doctrine, supported the 

understanding that the public interest remains better served, in the particular case, through the 

option for the contracting model direct. In order to guarantee the smoothness and legal certainty 

of the contracts, a series of conduct recommendations was prepared, applicable not only to the 

cases in question but also to others that offer the manager similar challenges. The Aeronautics 

Command (COMAER) has some equipment of this nature, with this study taken as a research 

object the flight simulators of the A-29, F-5M and C-105 aircraft. 

 

Keywords: Administrative Management Process. Flight Simulators. Brazilian air force. Public 

Procurement. 
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INTRODUÇÃO 

 
 A presente pesquisa surgiu da inquietação ante a necessidade de tornar mais adequadas 

as contratações públicas de serviços de suporte logístico para os simuladores de voo da Força 

Aérea Brasileira (FAB), tendo em vista a especificidade da manutenção de equipamentos de 

alta tecnologia que reproduzem em solo o comportamento de aeronaves militares e, 

consequentemente, as implicações do modelo de contratação para a segurança nacional. Com 

base no estudo de contratações anteriores, bem como na jurisprudência do Tribunal de Contas 

da União (TCU) e na doutrina, este trabalho apresentará recomendações de conduta a serem 

adotadas no regime de contratação direta dos citados serviços. O Comando da Aeronáutica 

(COMAER) possui alguns equipamentos dessa natureza, entre os quais os das aeronaves A-29 

(5 unidades), F-5M (2 unidades) e C-105 (1 unidade), objeto desta reflexão. 

 A percepção de que era preciso realizar um estudo como este deu-se no ano de 2017, 

quando a Diretoria de Tecnologia da Informação da Aeronáutica (DTI) determinou que o 

Centro de Computação da Aeronáutica de São José dos Campos (CCA-SJ) realizasse, o mais 

célere possível, a contratação dos serviços de suporte logístico para o simulador de voo da 

aeronave A-1 (AMX). Àquela época, o CCA-SJ tornava-se o responsável pela manutenção de 

diversos simuladores de voo, tendo recebido equipamentos cujos contratos de suporte logístico 

estavam em término de vigência. 

 A realização de novas contratações ganhava caráter de urgência, pois, sem os referidos 

serviços, vários equipamentos, entre os quais os simuladores de voo que são objeto deste 

trabalho, em pouco tempo poderiam deixar de funcionar, causando um grande prejuízo para a 

FAB. Nesse cenário, teve início a contratação de serviços de suporte para os simuladores de 

voo das aeronaves A-1, A-29, C-105 e F-5M. 

 Neste trabalho, por falta de material de pesquisa, não foi abordada a contratação dos 

serviços de suporte logístico para os simuladores de voo da aeronave A-1. Serão aqui 

examinados, portanto, os modelos de contratação referentes aos simuladores das demais 

aeronaves citadas. 

  Na ocasião, em razão da urgência, não foi possível realizar um estudo mais 

aprofundado, que permitisse identificar problemas concretos e determinar a melhor forma de 

efetuar a contratação. Simplesmente se optou por uma modalidade competitiva, que, em tese, 

demonstra a probidade da gestão. No caso específico, foi aberta uma concorrência: na prática, 

montou-se um Processo Administrativo de Gestão (PAG) de tal modo que a contratação se 
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amoldasse à modalidade escolhida. Em outras palavras, o objeto da licitação foi adaptado à 

modalidade de licitação concorrência do tipo menor preço. 

 Cabe observar que é o objeto da licitação que determina o modo como a contratação 

deverá desenvolver-se ou, nas palavras de Flávio Amaral Garcia, “cada interesse público pode 

reclamar uma forma de licitar distinta”1. Logo, quando se tenta “forçar” uma concorrência 

pública para objeto que não admite tal instituto, provavelmente vão ocorrer diversas anomalias 

na execução do contrato. O administrador público deve ser livre – respeitando as normas e 

doutrina vigentes, bem como a jurisprudência – para modelar o processo licitatório mais 

apropriado ao caso concreto, tendo em mente que os modelos competitivos de licitação não são 

sinônimo de probidade, assim como as contratações diretas não são sinônimo de improbidade. 

 Os fatos vieram a demonstrar que o interesse público não foi mais bem atendido da 

forma como as contratações foram realizadas, o que foi confirmado na fase de execução dos 

contratos. Todavia, mesmo antes de obtida essa comprovação, foi-nos possível perceber que 

era preciso pesquisar profundamente o tema e que seria oportuno fazê-lo então, uma vez que, 

com o estabelecimento dos novos contratos, fora superada a urgência de manter os simuladores 

operacionais em funcionamento. 

 A chefia do CCA-SJ, portanto, decidiu atuar em duas frentes: realizou as novas 

contratações pela modalidade concorrência, garantindo a continuidade na manutenção dos 

equipamentos, e deu início a um estudo pioneiro na área de contratação de serviços de suporte 

logístico para os simuladores de voo da FAB. 

 A escolha da modalidade concorrência pelo tipo menor preço se deveu (i) ao valor da 

contratação, (ii) ao fato de o objeto não se aplicar aos bens e serviços comuns e (iii) ao fato de 

ser essa uma modalidade competitiva, o que, dentro da Administração Pública, suscita ares de 

probidade e, assim, afasta ou, pelo menos, reduz os questionamentos por parte da Consultoria 

Jurídica da União (CJU), dando (iv) celeridade à contratação. Contratações diretas, em geral, 

encontram muita resistência nas assessorias jurídicas, que, por vezes, chegam a inviabilizar tais 

procedimentos, não raro sendo esses os casos cujos objetos são amoldados para “caber” numa 

modalidade competitiva a fim de serem aprovados. Em outras palavras, melhor uma aquisição 

insuficiente do que aquisição nenhuma. 

 É importante ressaltar que esta pesquisa nasceu com o forte propósito de corroborar a 

escolha da licitação competitiva, com base no entendimento de que somente dessa forma estaria 

o interesse público mais bem atendido. Com o avançar dos estudos, porém, tornou-se claro que 

 
1 Cf. GARCIA, Flávio Amaral. Licitações e contratos administrativos: casos e polêmicas. 5. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2018, p. 142. 
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estávamos diante de um objeto bastante peculiar, cujas características demandavam 

aprofundamento da investigação. 

 A contratação dos serviços de suporte logístico logo se mostrou um desafio, que era 

preciso enfrentar. Entre as dificuldades encontradas cabe salientar não apenas a impossibilidade 

de definir com precisão os serviços e materiais necessários para a manutenção dos 

equipamentos como também o fato de neles existirem dados sigilosos, cuja violação pode 

comprometer a segurança nacional. Pareceu-nos evidente que, nesse caso, o interesse público 

seria mais bem atendido por meio de uma contratação direta. 

 Em suma, mesmo em face da resistência no setor ao modelo de contratação direta, tanto 

por dispensa como por inexigibilidade de licitação, a pesquisa seguiu por caminhos próprios, 

em busca de uma resposta efetiva ao problema. Demonstrou-se, enfim, a impossibilidade de 

modelar um certame verdadeiramente competitivo para esse tipo de serviço, diante da 

dificuldade de delimitar os parâmetros objetivos da competição (a definição exata dos materiais 

e serviços) e da inviabilidade de substituir o fornecedor a qualquer tempo em razão da 

necessidade de preservar o sigilo das informações. 

 No decorrer da pesquisa que resultou na elaboração deste trabalho, empreendida em 

paralelo com a observação da execução dos serviços dos novos contratos, evidenciou-se a 

necessidade de adequação do modo de contratação para que efetivamente se protegesse o 

interesse público, como se verá adiante em detalhes. 

 Importante destacar que já se fez sentir o impacto positivo do presente trabalho no 

âmbito do CCA-SJ, tendo ensejado entre especialistas na área de simulação de voo a reflexão 

sobre o ciclo de vida2 dos equipamentos, que hoje é visto como equivalente ao das aeronaves. 

Passou-se a considerar a hipótese de os simuladores possuírem ciclo de vida específico3, muito 

menor, em razão do envelhecimento precoce a que são submetidos, o que levaria a que 

sofressem tratamento de obsolescência em tempo inferior ao das aeronaves. 

 Tais reflexões, referentes à determinação dos ciclos de vida dos simuladores, não estarão 

aqui tratadas, uma vez que são mais afetas ao ramo da logística, com o qual, no entanto, este 

 
2 “Conjunto de procedimentos que vai desde a detecção da necessidade operacional, seu pleno atendimento por 
intermédio de um Sistema ou Material, a confrontação deste com os requisitos estabelecidos, o seu emprego, a 
avaliação operacional, a sua oportuna modernização ou revitalização até a sua desativação”. BRASIL. Ministério 
da Defesa. Comando da Aeronáutica. Diretriz do Comando da Aeronáutica (DCA) 400-6/2007, p. 11. Brasília, 
DF, 2007. 
3 “É aquele estabelecido, com base no que preceitua esta DCA, para ser aplicado a um determinado Sistema ou 
Material, sendo delineado a partir da confirmação da Necessidade Operacional (NOP), da fixação dos Requisitos 
Operacionais (ROP) e da elaboração dos Requisitos Técnicos, Logísticos e Industriais (RTLI)”. BRASIL. 
Ministério da Defesa. Comando da Aeronáutica. Diretriz do Comando da Aeronáutica (DCA) 400-6/2007, p. 11. 
Brasília, DF, 2007. 
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trabalho ganha intersecção, particularmente quando a contratação mede com eficiência todos 

os custos envolvidos no modelo de negócio. Existe, portanto, interesse logístico em que a 

contratação consiga medir os custos com exatidão, possibilitando entender melhor os 

equipamentos dessa natureza. 

 Sendo este o primeiro estudo no âmbito do Comando da Aeronáutica (COMAER) a se 

aprofundar nos modelos de contratação para serviços de suporte logístico para os simuladores 

de voo, antevemos sua relevância prática no setor. A análise de contratações anteriores, da 

jurisprudência controladora e da doutrina permitiu-nos consolidar nossa reflexão e oferecer à 

Força Aérea Brasileira (FAB) recomendações de conduta capazes de viabilizar, com segurança 

jurídica, uma modelagem de contratação direta de tais serviços.  

 Nosso ponto de partida para a reflexão foi a formulação de um conjunto de questões, 

abaixo reproduzidas, o qual nos permitiu mapear os aspectos técnicos e jurídicos da contratação 

de serviços de suporte logístico para simuladores de voo, de modo a conhecer em profundidade 

os seus problemas, e nos instou a buscar soluções efetivas. 

 

Q1. Como a FAB contrata serviços de suporte logístico para simuladores de voo? Quais os 

problemas enfrentados na prática? 

Q2. Qual a fundamentação jurídica das contratações realizadas? Qual o entendimento do TCU 

acerca delas? 

Q3. É razoável do ponto de vista prático e seria juridicamente viável a contratação conjunta do 

fornecimento do equipamento de simulador de voo e do respectivo suporte logístico? Quais 

seriam as condições básicas desse tipo de contratação? 

Q4. Quais as vantagens e as desvantagens da contratação direta dos serviços de suporte 

logístico, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, em face da contratação precedida de 

licitação? 

Q5. Em que medida a governança pública pode contribuir para a melhoria do resultado das 

contratações do serviço de suporte logístico? 

Q6. Qual a forma ideal de contratação para a FAB, que combine segurança jurídica, eficiência 

econômica e efetividade prática? 

 

 Para responder a tais questões, foi-nos necessário percorrer um longo caminho. De 

início, foi realizada uma pesquisa documental que nos permitiu conhecer os processos 

administrativos de gestão (PAGs) referentes às contratações que envolvem os simuladores de 

voo, desde a sua aquisição original, com suporte logístico em garantia, até as últimas 
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contratações realizadas pelo Centro de Computação da Aeronáutica de São José dos Campos 

(CCA-SJ), sob a modalidade de concorrência do tipo menor preço. 

 A pesquisa detectou três ciclos distintos de contratações: 

(i) Primeira fase: Contratações Diretas Internacionais. Todos os simuladores foram 

adquiridos no mercado mundial, em conjunto com outros equipamentos e/ou 

serviços, de modo similar entre os anos de 2000 e 2012; 

(ii) Segunda fase: Contratações Diretas Nacionais. Ocorreram nos anos de 2007 a 2017, 

como aquisições públicas calcadas na inexigibilidade de licitação; 

(iii) Terceira fase: Contratações pela Modalidade Concorrência. Iniciaram-se em 2017 e 

estão vigentes até a presente data. 

 A análise dos PAGs também buscou encontrar parâmetros de desempenho que 

pudessem indicar o sucesso ou o insucesso da contratação. Nesse quesito, é importante salientar 

que os processos administrativos examinados não continham métricas bem definidas de 

desempenho, tampouco documentos que descrevessem a atuação dos fornecedores ao longo das 

entregas contratuais realizadas. O desempenho da contratação foi definido, portanto, pela 

existência ou não de: (i) notificações e/ou sanções, (ii) questionamentos e demandas judiciais 

e/ou administrativas. (iii) recebimento completo e integral do objeto e (iv) renovação da 

execução contratual até o limite legal permitido. 

 Tais parâmetros nos permitiram determinar que a modelagem de contratação dos 

serviços ora examinados que melhor resultado apresentou se deu por meio de contratação direta 

com remuneração variável, ou seja, as parcelas contratuais eram definidas em função da entrega 

de cada etapa, não por valor fixo. 

 Posteriormente, foi analisada a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, de modo 

a identificar algum padrão de contratação, aceito ou não pelo TCU, para os serviços objeto deste 

trabalho. Mesmo depois de extensa pesquisa, não foi possível encontrar nenhum padrão 

estabelecido, todavia a jurisprudência controladora apresentou sintonia com a possibilidade de 

contratação direta desde que muito bem observados os requisitos do art. 26 da Lei n. 8.666/93. 

 Destarte, após percorrer todas as etapas suscitadas, estamos convencidos de que o 

interesse público estará mais protegido caso se opte pelo modelo de contratação direta com 

regime de remuneração variável (custos fixos mais custos variáveis) das etapas contratuais e 

com métricas de desempenho bem estabelecidas em instrumento contratual. Ressalte-se que tais 

contratações guardam total alinhamento com os princípios de governança pública que regem o 

COMAER. 
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 Por derradeiro, foi sugerido um rol de recomendações para alcançar o modelo de 

contratação pública mais apropriado para os serviços de suporte logístico aos simuladores de 

voo das aeronaves A-29, C-105 e F-5M. 
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2 METODOLOGIA 

 
 O presente trabalho apresenta modelo de pesquisa predominantemente exploratório e, 

conforme já mencionado, foi orientado pelo objetivo de oferecer à Força Aérea Brasileira uma 

recomendação de conduta na modelagem de contratação direta dos serviços de suporte logístico 

para simuladores de voo. Para alcançar tal meta, foi necessário colher subsídios capazes de 

garantir a segurança jurídica do modelo, o que nos demandou a realização de entrevistas 

informais e pesquisas de natureza documental, doutrinária e jurisprudencial. 

 

 

2.1 EXPERIÊNCIA E ENVOLVIMENTO DO PESQUISADOR 

 

 Na condição de militar da Força Aérea Brasileira, formado em 2002 no curso de 

Intendência na Academia da Força Aérea em Pirassununga/SP e posteriormente, em 2008, no 

curso de Direito da Universidade Estácio de Sá, foi-nos oferecida a oportunidade de atuar, direta 

ou indiretamente, na área de contratações públicas da instituição. 

 No ano de 2017, um convite para trabalhar nas contratações de serviços de suporte 

logístico para simuladores de voo, atividade que se iniciava no CCA-SJ, veio coroar já longa 

experiência na área, que então comportava atuação em todas as funções, exceto na de ordenador 

de despesas. Os desafios enfrentados na ocasião viriam a ensejar esta pesquisa e as reflexões 

que aqui serão apresentadas.  

 A atuação direta nas contratações mais recentes (PAG n. 67101.003089/2013-21, de 15 

de agosto de 2013; PAG n. 67106.000965/2017-41, de 8 de maio de 2017, e PAG n. 

67106.000993/2017-69, de 26 de abril de 2017), as quais são estudadas no presente trabalho, 

bem como a experiência adquirida na fiscalização da execução contratual em 2017, permitiu-

nos constatar in loco a realidade em que se inserem os serviços de suporte logístico, o que 

constituiu valiosa fonte de informações. 

 

2.2 PESQUISA DOCUMENTAL 

 

 A pesquisa documental abrangeu a análise de todos os Processos Administrativos de 

Gestão (PAGs) da FAB referentes aos serviços de suporte logístico para os simuladores de voo 

das aeronaves A-29, C-105 e F-5M, de modo que foi possível mapear o fundamento legal das 
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contratações desde a aquisição dos equipamentos. O exame desse material permitiu-nos 

comparar os modelos de contratação empregados em anos anteriores. Os processos foram 

obtidos mediante pedido formal às organizações militares deles detentoras; quando delas não 

se obteve resposta, foram realizadas consultas a documentos disponíveis na internet, como 

acórdãos do TCU, edições do Diário Oficial da União (DOU) e relatórios de gestão (publicados 

no sítio do TCU), e aos PAGs subsequentes, a que tivemos acesso por trabalhar na área. 

 Para fins desta pesquisa foram analisados dez PAGs, conforme descrição cronológica a 

seguir: 

 

a) PAG n. 033-03/SDDP, de 2000; 

b) PAG n. 028-03/SDDP, de 2001; 

c) PAG n. 005-03/SDDP, de 2005; 

d) PAG n. 657-01/2009, de 2007; 

e) PAG n. 67115.003293/2008-26, de 5 set. 2008; 

f) PAG n. 67113.003961/2010-50, de 22 jun. 2010; 

g) PAG n. 67115.007542/2010-DV, de 18 jan. 2010; 

h) PAG n. 67101.003089/2013-21, de 15 ago. 2013; 

i) PAG n. 67106.000965/2017-41, de 8 maio 2017; e 

j) PAG n. 67106.000993/2017-69, de 26 abr. 2017. 

 

 Esse será, portanto, o universo de processos administrativos a serem analisados para 

alcançar os objetivos deste trabalho. Cabe esclarecer que os PAGs não continham métricas de 

desempenho bem definidas nem mesmo documentos que descrevessem a atuação dos 

fornecedores. Assim, a performance da contratação tomará como parâmetro a presença ou não 

(i) de notificações e/ou sanções, (ii) de questionamentos e demandas judiciais e/ou 

administrativas, (iii) de recebimento completo e integral do objeto e (iv) de renovação da 

execução contratual até o limite legal permitido. 

 

2.3 PESQUISA JURISPRUDENCIAL 

 

 Ultrapassadas as considerações preliminares à pesquisa documental, esta seção tratará 

dos procedimentos técnicos da pesquisa jurisprudencial do Tribunal de Contas da União com a 

finalidade de apresentar subsídios em recomendação de conduta para uma modelagem de 

contratação direta dos serviços de suporte logístico para os simuladores de voo objeto de estudo. 
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 Em relação à pesquisa jurisprudencial do TCU, cabe destacar que alguns parâmetros 

foram testados e não utilizados, pois, de início, não era firme a convicção de que a contratação 

pública para o objeto em questão devesse ser feita por dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

Pairavam então dúvidas sobre o entendimento do TCU, que poderia caminhar tanto para o 

desenho de uma concorrência pública segundo as modalidades competitivas como para o 

modelo de compra direta. 

 Dessa forma, optou-se, inicialmente, por uma pesquisa centrada em parâmetros bem 

específicos tendo em vista o objeto de estudo, que seriam os serviços de manutenção de 

simuladores de voo para a FAB e dispensa e inexigibilidade de licitação no âmbito do 

COMAER, para conhecer a posição do TCU sobre compra direta e licitação competitiva. Foram 

utilizadas as seguintes chaves de busca no sítio do TCU4: 

 

 
4 O resultado das dez pesquisas encontra-se nos seguintes links, respectivamente:  

1)  https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-
bases/inexigibilidade%2520licita%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520comando%2520aeron%25C3%
25A1utica?ts=1575242886567&pb=acordao-completo. Acesso em: 28 maio 2020. 

2) https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-
bases/dispensa%2520licita%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520comando%2520aeron%25C3%25A1ut
ica?ts=1575243766512&pb=acordao-completo. Acesso em: 28 maio 2020. 

3) https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-bases/simulador%2520de%2520voo/%2520/%2520. 
Acesso em: 28 maio 2020. 

4) https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-
bases/simulador%2520de%2520voo%2520comando%2520da%2520aeron%25C3%25A1utica?ts=1575
316618137&pb=acordao-completo. Acesso em: 28 maio 2020. 

5) https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-
bases/%2522art.%252024%252C%2520inciso%2520IX%2522%2520%25228.666%2522?ts=1611100
527488&pb=acordao-completo. Acesso em: 28 maio 2020. 

6) https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-
bases/%2522art.%252024%2520IX%2522%2520e%25208.666?ts=1590860591637&pb=acordao-
completo. Acesso em: 30 maio 2020. 

7) https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-
bases/%2522seguran%25C3%25A7a%2520nacional%2522%2520e%2520%2522IX%2520art.%25202
4%2522?ts=1590861850588&pb=acordao-completo. Acesso em: 30 maio 2020. 

8) https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-
bases/%2522seguran%25C3%25A7a%2520nacional%2522%2520e%2520%2522art.%252024%2520I
X%2522?ts=1590863188042&pb=acordao-completo. Acesso em: 30 maio 2020. 

9) https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-
bases/simulador%2520de%2520voo%2520dispensa?ts=1590864129064&pb=acordao-completo. 
Acesso em: 30 maio 2020. 

10) https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-
bases/simulador%2520de%2520voo%2520inexigibilidade?ts=1590864868477&pb=acordao-completo. 
Acesso em: 30 maio 2020. 

 

  

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-bases/inexigibilidade%2520licita%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520comando%2520aeron%25C3%25A1utica?ts=1575242886567&pb=acordao-completo
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-bases/inexigibilidade%2520licita%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520comando%2520aeron%25C3%25A1utica?ts=1575242886567&pb=acordao-completo
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-bases/inexigibilidade%2520licita%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520comando%2520aeron%25C3%25A1utica?ts=1575242886567&pb=acordao-completo
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-bases/dispensa%2520licita%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520comando%2520aeron%25C3%25A1utica?ts=1575243766512&pb=acordao-completo
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-bases/dispensa%2520licita%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520comando%2520aeron%25C3%25A1utica?ts=1575243766512&pb=acordao-completo
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-bases/dispensa%2520licita%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520comando%2520aeron%25C3%25A1utica?ts=1575243766512&pb=acordao-completo
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-bases/simulador%2520de%2520voo/%2520/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-bases/simulador%2520de%2520voo%2520comando%2520da%2520aeron%25C3%25A1utica?ts=1575316618137&pb=acordao-completo
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-bases/simulador%2520de%2520voo%2520comando%2520da%2520aeron%25C3%25A1utica?ts=1575316618137&pb=acordao-completo
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-bases/simulador%2520de%2520voo%2520comando%2520da%2520aeron%25C3%25A1utica?ts=1575316618137&pb=acordao-completo
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-bases/%2522art.%252024%252C%2520inciso%2520IX%2522%2520%25228.666%2522?ts=1611100527488&pb=acordao-completo
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-bases/%2522art.%252024%252C%2520inciso%2520IX%2522%2520%25228.666%2522?ts=1611100527488&pb=acordao-completo
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-bases/%2522art.%252024%252C%2520inciso%2520IX%2522%2520%25228.666%2522?ts=1611100527488&pb=acordao-completo
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-bases/%2522art.%252024%2520IX%2522%2520e%25208.666?ts=1590860591637&pb=acordao-completo
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-bases/%2522art.%252024%2520IX%2522%2520e%25208.666?ts=1590860591637&pb=acordao-completo
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-bases/%2522art.%252024%2520IX%2522%2520e%25208.666?ts=1590860591637&pb=acordao-completo
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-bases/%2522seguran%25C3%25A7a%2520nacional%2522%2520e%2520%2522IX%2520art.%252024%2522?ts=1590861850588&pb=acordao-completo
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-bases/%2522seguran%25C3%25A7a%2520nacional%2522%2520e%2520%2522IX%2520art.%252024%2522?ts=1590861850588&pb=acordao-completo
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-bases/%2522seguran%25C3%25A7a%2520nacional%2522%2520e%2520%2522IX%2520art.%252024%2522?ts=1590861850588&pb=acordao-completo
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-bases/%2522seguran%25C3%25A7a%2520nacional%2522%2520e%2520%2522art.%252024%2520IX%2522?ts=1590863188042&pb=acordao-completo
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-bases/%2522seguran%25C3%25A7a%2520nacional%2522%2520e%2520%2522art.%252024%2520IX%2522?ts=1590863188042&pb=acordao-completo
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-bases/%2522seguran%25C3%25A7a%2520nacional%2522%2520e%2520%2522art.%252024%2520IX%2522?ts=1590863188042&pb=acordao-completo
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-bases/simulador%2520de%2520voo%2520dispensa?ts=1590864129064&pb=acordao-completo
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-bases/simulador%2520de%2520voo%2520dispensa?ts=1590864129064&pb=acordao-completo
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-bases/simulador%2520de%2520voo%2520inexigibilidade?ts=1590864868477&pb=acordao-completo
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-bases/simulador%2520de%2520voo%2520inexigibilidade?ts=1590864868477&pb=acordao-completo
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 1ª pesquisa: “Inexigibilidade licitação comando aeronáutica”, que trouxe um 

total de 136 itens.  

 2ª pesquisa: “Dispensa licitação comando aeronáutica”, que trouxe um total de 

226 itens. 

 3ª pesquisa: “Simulador de voo”, que trouxe um total de 10 itens.  

 4ª pesquisa: “Simulador de voo COMAER”, que trouxe um total de 10 itens. 

 

 Todavia, nada foi encontrado especificamente sobre o tema, ou seja, não havia nenhum 

acórdão do TCU nas pesquisas acima indicadas que tratasse de serviços de suporte logístico 

para simuladores de voo. A maior contribuição que tal levantamento nos propiciou foi a 

consolidação do entendimento de que o TCU não exigiria uma licitação competitiva para 

realizar a aquisição dos serviços de suporte logístico. 

 Diante desse cenário, optou-se por proceder a uma pesquisa com foco no instituto 

positivado no inciso IX do art. 24 da Lei n. 8.666/1993, de modo a encontrar na jurisprudência 

do TCU os elementos relevantes para a caracterização da dispensa de licitação, com a utilização 

dos seguintes critérios de busca: 

 

 5ª pesquisa: “Art. 24, inciso IX” “8.666”, que trouxe um total de 10 itens.  

 6ª pesquisa: “Art. 24 IX” e “8.666”, que trouxe um total de 5 itens.  

 Em busca de encontrar mais resultados, foi acrescida a expressão “segurança nacional”, 

tendo em vista que o motivo da dispensa está relacionado a esse tema. Para tanto, foram 

utilizados os seguintes parâmetros: 

 

 7ª pesquisa: “Segurança nacional” e “IX art. 24”, que trouxe um total de 5 itens.  

 8ª pesquisa: “Segurança nacional” e “art. 24 IX”, que trouxe mais 7 itens. 

 

 Por derradeiro, foi feita a busca por mais dois critérios:  

 

 9ª pesquisa: “Simulador de voo dispensa”, que trouxe um total de 5 itens.  

 10ª pesquisa: “Simulador de voo inexigibilidade”, que trouxe um total de 5 itens. 

 

 Como a pesquisa jurisprudencial de acórdãos do TCU não trouxe nenhum resultado que 

versasse especificamente sobre os serviços de manutenção de simuladores de voo, serão 

analisados apenas aqueles que apresentaram elementos caracterizadores da contratação direta 
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com fundamentação no tema de segurança e defesa nacional, que perfazem um total de 

dezesseis documentos, os quais serão arrolados mais adiante, quando se tratar do referencial 

teórico-normativo. Saliente-se que a análise será qualitativa, tendo em vista o pequeno número 

de acórdãos filtrados no levantamento acima, cabendo destaque para o Acórdão n. 1.358/2018 

/ Ata 22/2018 – Plenário, que, no âmbito deste trabalho, será denominado “acórdão paradigma”, 

em razão ser o mais completo e mais recente, portanto aquele que melhor pode ser tomado 

como modelo.  
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA 
 

 Para que bem se compreenda o problema que configura o objeto deste estudo, faz-se 

necessário conhecer um pouco sobre os simuladores de voo, sua manutenção e o modo como a 

FAB entende o serviço de suporte logístico no ambiente institucional. Tais aspectos serão 

apresentados nesta seção, na qual será mostrada também a importância do Centro de 

Computação da Aeronáutica de São José dos Campos na manutenção dos simuladores de voo 

da FAB, bem como em que posição ele se encontra na estrutura do COMAER. Por fim, uma 

visão geral sobre os arranjos que envolveram e envolvem as contratações públicas de suporte 

logístico objeto de estudo. 

 

 

3.1 SIMULADOR DE VOO E SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO 

 

 Os simuladores de voo são aparelhos de alta tecnologia, fundamentais para o preparo e 

a formação de aviadores. Podem ser encontrados praticamente em todas as modernas Forças 

Armadas do globo terrestre, que, por economia e segurança, deles fazem uso intensivo. Seus 

custos de hora de voo, via de regra, são bem mais baixos que os de hora de voo real e seus 

ganhos em segurança são insuperáveis, dado que possibilitam a realização de treinamentos e 

manobras que, em condições reais, poderiam levar pilotos a óbito. 

 Tais equipamentos têm por objetivo proporcionar aos pilotos seu primeiro contato com 

uma plataforma similar à aeronave antes de uma operação real, bem como treiná-los no uso dos 

sistemas aviônicos, nos procedimentos normais e de emergência, nos voos por instrumentos ou 

de navegação visual, no entendimento do tráfego aéreo, no comportamento em condições 

climáticas adversas, no voo noturno, nas táticas de combate etc. Enfim, é ampla e variada a 

gama de atividades executadas nos simuladores com segurança e economia de recursos. 

 Por volta de 1910, foram criados os primeiros “treinadores de voo”, antecessores 

primitivos dos atuais simuladores. O surgimento desses equipamentos, que possibilitavam ao 

piloto aprender os movimentos necessários para controlar a aeronave, foi consequência das 

muitas vidas perdidas nos primórdios da aviação, quando os limites das aeronaves eram 

desconhecidos e a habilidade no seu manuseio era um desafio aos pioneiros5. 

 
5 MACHADO, Jefferson E.S. Os primórdios dos simuladores de voo. Aviação e História. Museu Aeroespacial/ 
Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica. Disponível em: 
https://www2.fab.mil.br/musal/index.php/projeto-av-hist/62-projeto-av-hist/470-os-primordios-dos-simuladores-
de-voo. Acesso em: 4 jun. 2020. O texto está publicado na página oficial do Museu Aeroespacial (MUSAL), 

https://www2.fab.mil.br/musal/index.php/projeto-av-hist/62-projeto-av-hist/470-os-primordios-dos-simuladores-de-voo
https://www2.fab.mil.br/musal/index.php/projeto-av-hist/62-projeto-av-hist/470-os-primordios-dos-simuladores-de-voo
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 O primeiro simulador de voo de que se tem registro na FAB foi o Link Trainer, que 

surgiu entre 1927 e 1929. Foi esse modelo o responsável pela popularização do equipamento 

mundo afora. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, foi aperfeiçoado e amplamente 

utilizado6. 

 Os simuladores atuais são, como as próprias aeronaves, altamente sofisticados, 

permitindo a imitação de uma operação real. Seu uso intensivo naturalmente produz desgaste 

e, consequentemente, demanda suporte logístico permanente. No âmbito da FAB, o suporte 

logístico tem sua conceituação definida na DCA n. 400-6/2007, Ciclo de Vida de Sistemas e 

Materiais da Aeronáutica, aprovada pela Portaria n. 129/GC4, de 5 de março de 2007, subitem 

1.2.27.1, como se lê a seguir: 

 
1.2.27.1 Suporte Logístico 
O Suporte Logístico é a composição de todas as medidas necessárias para 
assegurar o apoio a um Sistema ou Material ao longo do seu Ciclo de Vida. 
Os elementos de Suporte devem ser desenvolvidos de forma integrada entre 
si. Os principais elementos do Suporte Logístico são: 
a) planejamento da manutenção e serviços; 
b) equipamentos de teste e de apoio; 
c) embalagem, manuseio, armazenagem e transporte; 
d) pessoal e treinamento; 
e) instalações; 
f) dados técnicos e de catalogação; e 
g) recursos de informática. 

 

 Quando se contratam os serviços de suporte logístico, na FAB, utiliza-se a expressão 

suporte logístico contratado (SLC) ou a sigla em inglês CLS (contractor logistic support), 

conforme disposto na DCA n. 400-6/2007, subitem 1.2.27.2: 

 
1.2.27.2 Suporte Logístico Contratado (SLC) 
Suporte Logístico Contratado ou CLS – “Contractor Logistic Support” é a 
modalidade de suporte logístico prestado por uma empresa contratada para 
esse fim. Essa empresa pode ser a própria fabricante, ou empresa prestadora 
de serviço, para itens específicos e níveis de manutenção determinados. 

 

 A forma de contratação do suporte logístico para simuladores de voo mais comumente 

utilizada pela FAB são serviços continuados com aplicação de material. Em outras palavras, a 

empresa contratada utiliza mão de obra especializada para realizar os serviços técnicos 

 
organização do COMAER prevista no Decreto n. 5.196, de 26 de agosto de 2004, subordinada ao diretor do 
Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica, com sede no Rio de Janeiro/RJ, que tem por finalidade preservar a 
memória da Aeronáutica Brasileira por meio de seu acervo histórico. 
6 Ibidem. 
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obrigatórios para a manutenção preventiva e corretiva, com aplicação de todos os materiais 

necessários, e, ao final de cada etapa contratual, é remunerada por um valor fixo. 

 Outrossim, quando a contratada não consegue realizar a manutenção de determinado 

item, este pode ser substituído ou enviado a outra empresa que tenha conhecimento para realizar 

a manutenção, tudo às expensas da própria contratada, desde fretes até desembaraço aduaneiro 

quando de remessa de material para o exterior. 

 Em razão dos problemas identificados no processo de contratação e na execução dos 

contratos de serviços de suporte logístico para simuladores de voo, este trabalho propõe-se a 

apresentar recomendações de conduta que, à luz dos princípios de governança pública que 

regem o COMAER, contribuam para aprimorar futuras contratações. No contexto desta 

pesquisa, conforme se verá adiante, é fundamental a compreensão do que seja o CCA-SJ. 

 

 

3.2 O SUPORTE LOGÍSTICO NO CONTEXTO DO CCA-SJ 

 

 Atualmente o CCA-SJ é a organização militar (OM) responsável pela manutenção dos 

simuladores de voo do COMAER, conforme estabelecido no Regimento Interno do Comando 

da Aeronáutica (RICA) n. 12-183, aprovado pela Portaria DTI n. 25-T/ANATI, de 29 de março 

de 20197. 

 Cabe à Subdivisão de Simuladores (SDSM) a responsabilidade “por planejar, executar 

e controlar as atividades relacionadas com a manutenção dos simuladores em uso no 

COMAER”, ou seja, é esse o setor competente para elaborar os requisitos técnicos que 

comporão o Projeto Básico ou documento equivalente para a realização da contratação dos 

serviços de suporte logístico. 

 
7 “Art. 4º O Centro de Computação da Aeronáutica (CCA-SJ) tem a seguinte estrutura básica: 
[...] 
III - Divisão Técnica (DT). 
[...] 
Art. 11. A Divisão Técnica (DT) tem a seguinte constituição: 
[...] 
VII - Subdivisão de Simuladores (SDSM); 
[...] 
Art. 54. À Subdivisão de Simuladores (SDSM) compete: 
[...] 
IV - planejar, executar e controlar as atividades relacionadas com a manutenção dos simuladores em uso no 
COMAER; 
V - planejar, executar e controlar as Visitas de Acompanhamento Técnico aos Simuladores (VATSIM); 
VI - prover soluções de interoperabilidade entre os simuladores de interesse do COMAER; [...].” In: BRASIL. 
Regimento Interno do Comando da Aeronáutica n. 12-183. (grifos nossos) 
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 Entendida a responsabilidade do CCA-SJ para com os simuladores de voo da FAB, é 

importante destacar em que posição se acha o Centro na estrutura do COMAER. 

 
Figura 1 – Organograma do Comando da Aeronáutica (COMAER) 

 
               Fonte: BRASIL. Ministério da Defesa. Força Aérea Brasileira. Organograma COMAER. Disponível em: < 

https://www.fab.mil.br/organograma>. Acesso em: 24 mai. 2020. 

 

  

about:blank
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Figura 2 – Organograma do Comando-Geral de Apoio (COMGAP) 

 

              Fonte: BRASIL. Ministério da Defesa. Força Aérea Brasileira. Organograma COMGAP. Disponível em: < 

https://www.fab.mil.br/organograma>. Acesso em: 24 mai. 2020. 

 

 Como pôde ser verificado nos organogramas acima, o CCA-SJ está inserido na cadeia 

de comando, sendo subordinado diretamente à Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI). 

O Decreto n. 6.834, de 30 de abril de 2009, aprova a estrutura regimental do COMAER. 

 O COMAER é um uma instituição nacional permanente e regular, organizada sob os 

pilares de hierarquia e disciplina, cuja função precípua é a defesa da pátria. Embora as Forças 

Armadas estejam sob a autoridade suprema do presidente da República, a FAB integra o Poder 

Executivo, estando vinculada ao Ministério da Defesa (MD) como um órgão da Administração 

Pública Direta. Sua missão-síntese, extraída do sítio da própria instituição8, é “manter a 

soberania do espaço aéreo e integrar o território nacional, com vistas à defesa da pátria”. 

 Para realizar sua missão institucional, de manutenção da soberania do espaço aéreo, a 

FAB precisa constantemente treinar pilotos militares, que são, afinal, os usuários dos 

simuladores de voo, aos quais se destinam os serviços de suporte logístico objeto desta 

investigação. Este trabalho trata, portanto, de uma atividade finalística do COMAER. 

 
8 Cf. BRASIL. Ministério da Defesa. Força Aérea Brasileira. Missão, visão e valores. Disponível em: 
https://www.fab.mil.br/missaovisaovalores Acesso em: 24 mai. 2020. 

about:blank
https://www.fab.mil.br/missaovisaovalores
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 A contratação de tais serviços, em suas especificidades e implicações, é o ponto central 

deste estudo. A análise dos modelos de contratação pública dentro da FAB será objeto da 

próxima seção, na qual serão abordados casos passados e presentes, que nos ensejaram a 

reflexão aqui proposta e nos permitirão oferecer recomendações para tornar mais simples e 

seguras as contratações vindouras. 

 

 

3.3 CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PARA OS SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO NA 

FORÇA AÉREA BRASILEIRA 

 

 Entendido o suporte logístico no contexto do CCA-SJ, é chegado o momento de 

conhecer mais a fundo os processos administrativos de gestão, desde a aquisição dos 

equipamentos até os contratos atualmente vigentes. Para melhor entendimento do tema, a 

análise foi dividida segundo as três fases de contratação identificadas nesta pesquisa: 

i. A primeira fase (de 2000 a 2012) foi realizada pela Comissão Coordenadora do 

Programa da Aeronave de Combate (COPAC), que, à época, adquiriu os simuladores 

de voo juntamente com outros materiais e serviços por meio de uma contratação direta 

internacional; 

ii. A segunda fase (de 2007 a 2017) foi realizada por três organizações militares distintas, 

o Parque de Material Aeronáutico de São Paulo (PAMA-SP), o Parque de Material 

Aeronáutico de Lagoa Santa (PAMA-LS) e o Centro Logístico da Aeronáutica 

(CELOG), que também optaram por contratações diretas dos serviços de suporte 

logístico, todavia em âmbito nacional; e 

iii. A terceira fase (de 2017 a 2020) foi novamente centralizada em uma organização militar 

(OM), o CCA-SJ, que realizou a contratação dos serviços de suporte logístico para os 

simuladores de voo pela modalidade concorrência. 

 Como se verá ao longo desta seção, as fases apresentadas serão examinadas uma a uma, 

bem como os processos administrativos de gestão que as compõem. 

 

3.3.1 Contratação direta internacional: primeira fase (de 2000 a 2012) 

 

 A primeira fase, cujo início se deu no ano 2000, inaugurava um programa de 

modernização da FAB. Além de uma série de atividades, o programa contemplava (i) a 

aquisição de novas unidades das aeronaves F-5M e sua modernização para que se estendesse 
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sua vida útil até a entrada em operação da nova aeronave de combate, que, à época ainda 

desconhecida, hoje sabemos ser o Gripen, (ii) a aquisição de 99 aeronaves A-29 e (iii) a 

aquisição de 12 aeronaves C-105 Amazonas. Tais aquisições levariam naturalmente à compra 

de outros equipamentos, tais como os simuladores de voo, e à contratação de serviços de 

manutenção, como o suporte logístico. 

 O primeiro PAG, denominado Projeto F-5BR, tratou da modernização das aeronaves F-

5M, bem como da aquisição dos simuladores de voo e de outros equipamentos de solo. Foi uma 

contratação de âmbito internacional celebrada com a Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. 

(EMBRAER). Embora a fundamentação da contratação se tenha dado por dispensa de licitação, 

com base no art. 24, IX da Lei n. 8.666/93, houve busca de parceiros em âmbito internacional, 

tanto que a empresa israelense Elbit System Ltd. foi subcontratada pela EMBRAER para a 

fabricação dos simuladores de voo e de outros equipamentos de solo e para fornecer os 

primeiros suportes logísticos em garantia. 

 Posteriormente será analisado o PAG que trata da aquisição das Aeronaves A-29, dos 

seus simuladores de voo e outros equipamentos de solo, denominado Projeto AL-X, novamente 

uma contratação internacional celebrada com a EMBRAER, que, mais uma vez, subcontratou 

a israelense Elbit System Ltd. para a fabricação dos simuladores de voo e de outros 

equipamentos de solo e para fornecer os primeiros suportes logísticos em garantia. 

 Por derradeiro, será analisado o PAG que trata da aquisição das aeronaves C-105, do 

seu simulador de voo e outros equipamentos de solo, o denominado Projeto CL-X, que buscava 

modelos para substituir as aeronaves C-115 Búfalo. Interessante ressaltar que, embora a 

contratação tenha ocorrido com fundamento no inciso IX do art. 24 da Lei n. 8.666/93, houve, 

sim, uma disputa entre outros competidores, sendo o vencedor a EADS Construcciones 

Aeronáuticas S.A. (CASA), que, por sua vez, subcontratou a empresa Canadian Aviation 

Electronics South America Flight Training Center (CAE) para a fabricação dos simuladores de 

voo e de outros equipamentos de solo e para fornecer os primeiros suportes logísticos em 

garantia, em processo semelhante aos anteriores. 

 Passaremos agora à análise do que foi encontrado nos citados PAGs. 

 

a) PAG n. 033-03/SDDP de 2000 

 O primeiro PAG analisado trata das aquisições oriundas do Projeto F-5BR, que 

integrava o Programa de Reaparelhamento da FAB para aquisição e modernização de um total 

de 46 (quarenta e seis) aeronaves, bem como das despesas de industrialização para o lançamento 
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da série, da logística para 4 (quatro) anos de emprego e da aquisição de 2 (dois) simuladores da 

aeronave F-5M. 

 Os primeiros suportes logísticos para os equipamentos ainda em fase de garantia foram 

positivados por meio do Contrato n. 005/DEPED-SDDP/00, sendo a empresa Elbit Systems 

Ltd. a contratada para a fabricação dos simuladores e prestação do suporte logístico inicial. 

 O modelo adotado foi o de contratação direta, fundado no instituto da dispensa de 

licitação em razão da segurança nacional, conforme estabelecido no art. 24, inciso IX, da Lei 

n. 8.666/93. Importante destacar que a forma de remuneração da empresa contratada era 

variável, ou seja, a ela caberia receber não um valor fixo a cada período, mas, sim, o valor 

referente às entregas realizadas dentro de cada etapa. 

 Ressalte-se que a metodologia para escolha do vencedor foi orientada pelo conceito de 

“melhor valor”, que traduz uma relação custo-benefício favorável, segundo critérios fixados 

pela Administração. Não se perseguiu a performance a qualquer preço nem a oferta de menor 

custo, mas, diferentemente, admitiu-se a permuta controlada entre desempenho e exigências 

logísticas, comerciais e de compensação, dentro de limites considerados aceitáveis. 

 Fazendo uma analogia com os institutos jurídicos conhecidos, pode-se dizer que a FAB 

se valeu de um “diálogo competitivo” para realizar uma disputa entre concorrentes previamente 

estabelecidos, com base na dispensa de licitação em razão da segurança nacional, sob um 

regime de licitação do tipo técnica e preço. 

 Em relação aos critérios de performance, avaliou-se a existência ou não de (i) 

notificações e/ou sanções, de (ii) questionamentos e demandas judiciais e/ou administrativas, 

de (iii) recebimento completo e integral do objeto e de (iv) renovação da execução contratual 

até o limite legal permitido, tendo sido alcançados os seguintes resultados: 

(i) Não encontradas; 

(ii) Acórdão n. 603/2002 – Segunda Câmara e Acórdão n. 2.460/2003, em nenhum dos 

casos o TCU vislumbrou irregularidades na contratação; 

(iii) A contratação foi recebida integralmente, todavia com inúmeros atrasos 

ocasionados por falta de liberação dos recursos em tempo hábil; 

(iv) Tratava-se de uma contratação por escopo, logo não se vislumbrava a possibilidade 

de renovação da execução contratual. Cabe salientar, entretanto, que houve termos 

aditivos para estender os prazos de entrega em razão de atraso nos pagamentos. 
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 Cabe destacar que atualmente o processo está sob a guarda da COPAC9. 

 

b) PAG n. 028-03/SDDP de 2001 

 O presente processo trata de aquisições oriundas do Projeto AL-X, que integrava o 

Programa de Reaparelhamento da FAB para aquisição de aeronaves leves de ataque. Sua 

intenção inicial era a aquisição de 99 (noventa e nove) aeronaves, bem como as despesas de 

industrialização para o lançamento da série, a logística para 4 (quatro) anos de emprego e a 

aquisição de 5 (cinco) simuladores de voo da aeronave A-29. 

 Tal qual o processo anterior, os primeiros suportes ainda em garantia foram celebrados 

por meio do contrato n. 007/DEPED-SDDP/01, sendo a empresa Elbit Systems Ltd. a 

contratada para a fabricação dos simuladores e a prestação do suporte logístico inicial. 

 O modelo de contratação adotado foi também o de contratação direta, similar ao 

anterior, com a ressalva de que se deu por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 

25, inciso I, da Lei n. 8.666/93. 

 Em relação aos critérios de performance, este PAG seguiu a mesma sorte do anterior, 

com diferenças irrelevantes para os fins deste trabalho. O processo está igualmente sob a guarda 

da COPAC10. 

 

c) PAG n. 005-03/SDDP de 2005 

 O simulador de voo da aeronave C-105 integrou o pacote de aquisições realizadas por 

meio do Projeto CL-X, plano este que identificou a necessidade operacional de adquirir 

aeronaves leves para transporte e resgate, de emprego militar, a fim de substituir as aeronaves 

C-115 Búfalo e atuar em complemento às missões executadas pela frota de C-130 Hércules, 

primariamente na região amazônica. Tal projeto inscreveu-se no Programa de Fortalecimento 

do Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, que foi aprovado, no ano 2000, pelo presidente da 

República Federativa do Brasil. 

 
9 A OM detentora do PAG não respondeu ao pedido de acesso a mais informações. Os dados apresentados 
decorrem de achados de pesquisa nos seguintes documentos: (i) Acórdão n. 603/2002 – Segunda Câmara; (ii) 
Acórdão n. 2.460/2003 – Primeira Câmara; (iii) DOU, de 19 dez. 2006, p. 24, Seção 3; (iv) DOU, de 30 set. 2010, 
p. 6, Seção 3; (v) Relatórios de Gestão disponíveis no TCU em: 
https://contas.tcu.gov.br/econtasWeb/web/externo/listarRelatoriosGestaoAnteriores.xhtml (Acesso em: 30 maio 
2020); e (vi) PAGs subsequentes, a que este pesquisador teve acesso por trabalhar na área. 
10 A OM detentora do PAG não respondeu ao pedido de acesso a mais informações. Os dados apresentados 
decorrem de achados de pesquisa nos seguintes documentos: (i) Acórdão n. 603/2002 – Segunda Câmara; (ii) 
Acórdão n. 2.460/2003 – Primeira Câmara; (iii) DOU, de 20 dez.2004, p. 26, Seção 3; (iv) DOU, de 6 ago. 2010, 
p. 17, Seção 3; (v) Relatórios de Gestão disponíveis no TCU em: 
https://contas.tcu.gov.br/econtasWeb/web/externo/listarRelatoriosGestaoAnteriores.xhtml (Acesso em: 30 maio 
2020); e (vi) PAGs subsequentes,  a que este pesquisador teve acesso por trabalhar na área. 

https://contas.tcu.gov.br/econtasWeb/web/externo/listarRelatoriosGestaoAnteriores.xhtml
https://contas.tcu.gov.br/econtasWeb/web/externo/listarRelatoriosGestaoAnteriores.xhtml
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 Ainda no ano 2000, o COMAER iniciou o Processo de Seleção Internacional para o 

fornecimento, em regime de dispensa de licitação, de doze aeronaves leves de transporte, dos 

relativos elementos de suporte logístico, inclusive uma lista de aprovisionamento inicial para 

cinco anos de operação, considerando a hipótese de uma média de esforço anual de 500 horas 

de voo por aeronave, e de um simulador de voo. 

 Nesse PAG, a modelagem de contratação pública seguiu os mesmos moldes de seus 

antecessores, cabendo ressalva de que foi a utilização da dispensa de licitação calcada no inciso 

IX do art. 24 da Lei n. 8.666/1993. 

 Embora o Conselho de Defesa Nacional tenha ratificado, por unanimidade, em 31 de 

outubro de 2002, o processo de seleção utilizado e a opção recomendada pelo COMAER, bem 

como as partes (COMAER e a EADS-CASA) tenham firmado, em 17 de outubro de 2003, os 

termos do contrato de aquisição, do contrato de suporte logístico e do acordo de compensação, 

não houve a alocação tempestiva do recurso orçamentário de modo a fazer frente às obrigações 

assumidas, frustrando esses primeiros instrumentos contratuais, pois a oferta da EADS-CASA 

perdeu a validade. 

 Outrossim, o COMAER buscou novamente negociar com a EADS-CASA e restabelecer 

o equilíbrio econômico-financeiro da oferta, a qual tinha passado de US$ 274.944.900,00 para 

US$ 298.730.000,00, e um novo cronograma físico-financeiro, que abrangesse o período de 

2005 a 2009, observando-se os limites de desembolso estipulados pela Secretaria de Economia 

e Finanças da Aeronáutica (SEFA) para cada exercício fiscal. Vale salientar que, nessa nova 

rodada de negociações, foram mantidas as condições já negociadas para o suporte logístico 

contratado (SLC) e para o acordo de compensação comercial, ressaltando o novo limite de horas 

a serem voadas, em função do novo cronograma de entrega das aeronaves. 

 Superados todos os percalços, foram devidamente assinados, entre outros, os seguintes 

compromissos (os mais relevantes para este trabalho): Contrato n. 001/DEPED-SDDP/2005, 

em 29 de abril de 2005 (contrato principal), e Contrato n. 002/DEPED-SDDP/2005, em 12 de 

maio de 2005, sendo este o contrato de suporte logístico. O objeto de cada um deles está descrito 

a seguir: 

(i) Contrato n. 001/DEPED-SDDP/2005: refere-se aos equipamentos em si (aeronaves, 

simulador de voo e equipamentos afins) e aos serviços a estes atrelados para sua 

adequada instalação e funcionamento. Esse é o contrato original, fundamentado na 

dispensa de licitação, conforme disposto no inciso IX do art. 24 da Lei n. 

8.666/1993; 
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(ii) Contrato n. 002/DEPED-SDDP/2005: refere-se aos serviços de suporte logístico em 

garantia. A opção por celebrar novo instrumento pactual ocorreu para melhor definir 

tais serviços. Esse instrumento contratual é acessório ao original, sendo 

fundamentado em inexigibilidade de licitação, calcada no inciso I do art. 25 da Lei 

n. 8.666/93. 

 No que se refere ao contrato n. 002/DEPED-SDDP/2005, cabe assinalar que a FAB 

contratou um serviço de suporte logístico para as aeronaves e para o simulador de voo por um 

período de vigência de 85 meses e execução de 72 meses contados do recebimento do 

equipamento, com possibilidade de extensão conforme previsão na subcláusula 7.1, a qual teria 

aplicabilidade, por exemplo, em caso de atraso na entrega do equipamento. 

 Ambos os contratos previam a subcontratação de determinados itens, conforme disposto 

na cláusula 33 do n. 001/DEPED-SDDP/2005 e na cláusula 26 do n. 002/DEPED-SDDP/2005. 

Assim, a contratada (EADS-CASA) terceirizou o serviço de construção e manutenção do 

simulador de voo para a empresa canadense CAE South America Flight Training Center, sendo 

a manutenção realizada pela sua subsidiária brasileira. As informações constam da carta da 

CAE, datada de 25 de setembro de 2012, nas fls. 43 e 44 do PAG n. 67101.003089/2013-21. 

 Doravante serão analisadas as cláusulas contratuais do Instrumento Pactual n. 

002/DEPED-SDDP/2005, o de maior relevância para a compreensão do modelo de contratação. 

 

 Cláusula 1ª - Objeto: em síntese o objeto são os serviços de suporte logístico para o 

simulador de voo e as aeronaves, indicando que pequenas intervenções deveriam ser 

realizadas por técnicos da FAB (manutenção de nível básico), cabendo à contratada as 

intervenções de nível intermediário em diante (manutenção de nível intermediário e de 

nível parque). Cabe ainda à contratada a aquisição de peças de reposição, bem como 

toda a logística do transporte de material, caso necessário. 

 

 Cláusula 2ª - Regime de Execução e Forma de Fornecimento: os equipamentos serão 

recebidos parceladamente e os serviços executados sob o regime de empreitada integral. 

 

 Cláusula 3ª - Preço: o valor estimado da contratação foi de US$ 12.308.233,34 conforme 

tabela a seguir:  
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    Tabela 1 – Planilha de Composição de Custos 

Lote 1 Operação do Suporte Logístico Valor US$ 

Sublote 1.1 Serviços de apoio logístico para as aeronaves C-2A. 
9.662.400,00 

 

Sublote 1.2 Serviços de apoio logístico para o simulador de voo. 
1.145.833,34 

 

Total do Lote 1 
10.808.233,34 

 

Lote 2 Aquisição de spare parts (peças de reposição) 
1.500.000,00 

 

TOTAL: 12.308.233,34 

    Fonte: Dados extraídos do Contrato n. 002/DEPED-SDDP/2005. 

 

 Esse valor, todavia, é estimado, sendo a forma de remuneração feita por horas de voo 

efetivamente registradas, tanto da aeronave como do simulador de voo. No caso  (i) da aeronave, 

a hora de voo custa US$ 495,00, e o pagamento é limitado ao equivalente a 19.520 horas, 

portanto o valor total constante do contrato somente seria pago caso a aeronave voasse por todas 

essas horas (495,00 x 19.520 = 9.662.400,00); no caso (ii) do simulador de voo, a hora tem 

custo de US$ 250,00, e o pagamento é limitado ao equivalente a 4.583 horas, seguindo o mesmo 

critério anterior. Mesmo os custos das peças de reposição (spare parts) são estimados, portanto 

a contratada só seria remunerada pelos materiais efetivamente utilizados. Ao término da 

contratação, os sobressalentes restantes poderiam ser adquiridos ou não. 

 

 Cláusula 4ª - Custeio: Conforme tabela abaixo, sendo os valores estimados: 

 
      Tabela 2 - Planilha de Custeio 

Ano 
Valor US$ 

33.90.30 33.90.39 Total no Ano 

2007 31.350,00  31.350,00 

2008 1.145.116,67 300.000,00 1.445.116,67 

2009 1.992.400,00 300.000,00 2.292.400,00 

2010 2.606.200,00 300.000,00 2.906.200,00 

2011 2.626.000,00 300.000,00 2.926.000,00 

2012 2.407.166,67 300.000,00 2.707.166,67 

Total 10.808.233,34 1.500.000,00 12.308.233,34 

     Fonte: Dados extraídos do Contrato n. 002/DEPED-SDDP/2005 
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 Cláusula 7ª - Início e Término da Vigência: 85 meses. 

 

 Cláusula 8ª - Prazo de Execução: 72 meses. 

 

 Cláusula 24 - Compromisso de Suporte ao Produto: mesmo com o encerramento do 

presente contrato, esta cláusula cria para o fabricante da aeronave a obrigação de 

disponibilizar o suporte logístico aos seus equipamentos durante todo o ciclo de vida 

deles, consideradas somente as aeronaves, não o simulador. 

 

 Cláusula 26 - Subcontratação: foi permitida a subcontratação de itens relacionados aos 

serviços, desde que a contratante exija das subcontratadas o disposto nas cláusulas 28 

(direito de terceiros), 31 (segurança) e 32 (sigilo). 

 

 Cláusula 32 - Sigilo: em síntese, a contratada não dispõe livremente das informações e 

dados produzidos em decorrência da execução deste contrato. 

 

 Destarte, o PAG representou uma contratação internacional, fundamentada no inciso IX 

do art. 24 da Lei n. 8.666/93, para prestação de serviços de suporte logístico, com aplicação de 

material e remuneração variável, pois dependeria das horas voadas e/ou dos sobressalentes 

efetivamente utilizados. 

 No tocante ao desempenho da contratação, esta seguiu o mesmo rumo das anteriores 

sem nenhuma diferença relevante para os fins deste trabalho. Este PAG também está sob a 

guarda da COPAC11. 

 

3.3.1.1 Síntese conclusiva: contratações diretas internacionais 

 O primeiro tópico desta seção tratou das contratações diretas internacionais, as quais 

decorreram do programa de reaparelhamento da FAB que se iniciou nos anos 2000. Ainda que 

a análise tenha sido prejudicada pela negativa de acesso aos PAGs por ocasião de visita in loco 

à COPAC – com sede localizada no Distrito Federal –, pôde-se entender melhor o trabalho lá 

 
11 A OM detentora do PAG não respondeu ao pedido de acesso a mais informações. As informações apresentadas 
decorrem de achados de pesquisa em: (i) Acórdão n. 603/2002 – Segunda Câmara; (ii) Acórdão n. 2.460/2003 – 
Primeira Câmara; (iii) DOU ed. 28 dez.2004, p. 14, seção 3; (iv) DOU ed. 12jan.2005, p. 11, seção 3; (v) Relatórios 
de Gestão disponíveis no sítio do TCU em: 
<https://contas.tcu.gov.br/econtasWeb/web/externo/listarRelatoriosGestaoAnteriores.xhtml>. Acesso em: 30 
maio 2020; e (v) por meio dos PAGs subsequentes e do conhecimento profissional do pesquisador, que trabalha 
na área. 

https://contas.tcu.gov.br/econtasWeb/web/externo/listarRelatoriosGestaoAnteriores.xhtml
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realizado, bem como os aspectos de segurança envolvidos nesses processos, o que nos pareceu 

suficiente para explicar o sigilo dos documentos em questão. 

 É importante, todavia, registrar o modo como são feitas tais contratações internacionais, 

que nos foi explanado por ocasião da visita à COPAC. Em apertada síntese, tais processos 

internacionais são atividades muito complexas, que envolvem não só a compra de produtos 

mas, principalmente, a busca de parceiros para o desenvolvimento de produtos aeronáuticos e 

bélicos com transferência de tecnologia. 

 Assim, a Força Aérea Brasileira, por meio de acordos de compensação (conhecidos 

como offset12), busca capturar conhecimento em favor da indústria nacional, a fim de 

incrementar as atividades tecnológicas e industriais, gerando aumento da capacitação e da 

produção na área aeroespacial do país. Essa política de compensação, criada no âmbito da 

Aeronáutica, é organizada e regida pela DCA 360-1/2005 - Política e Estratégia de 

Compensação Comercial, Industrial e Tecnológica da Aeronáutica, aprovada na Portaria n. 

1.395/GC4, de 13 de dezembro de 2005. 
As aquisições relacionadas ao setor aeroespacial revelam-se de 
grande valia para a prática da compensação, tendo em vista as 
características diferenciadas em relação aos demais setores da 
economia, envolvendo produtos de alto valor agregado e de 
tecnologia avançada de grande efeito multiplicador. 
Neste cenário, a Aeronáutica passa a considerar como fator 
essencial, no âmbito de sua competência de direção e gestão, a 
obtenção de reciprocidade de fornecedores estrangeiros de bens 
e serviços destinados, prioritariamente, à atividade aeroespacial, 
civil e militar, com vistas ao desenvolvimento e à modernização 
tecnológica e industrial do setor aeroespacial brasileiro e, 
excepcionalmente, de outras áreas de interesse do País.13 

 
 Geralmente, as contratações internacionais dessa importância são efetivadas com 

fundamento na dispensa de licitação, à luz do inciso IX do art. 24 da Lei n. 8.666/93, que 

resguarda a transação de eventual comprometimento da segurança nacional. Em razão não só 

do sigilo da operação como também da complexidade dos bens e serviços a serem adquiridos, 

realiza-se uma seleção prévia de players, os quais competirão entre si, pois, embora seja 

realizada uma contratação direta, é necessário que o fornecedor satisfaça determinados critérios 

técnicos e ofereça preços compatíveis com o mercado. Na prática, existe uma disputa entre 

 
12 “[Offset é] toda e qualquer prática compensatória acordada entre as partes, como condição para a importação 
de bens e serviços, com a intenção de gerar benefícios de natureza industrial, tecnológica e comercial.” In: 
BRASIL. Ministério da Defesa. Comando da Aeronáutica. Diretriz do Comando da Aeronáutica (DCA) 400-
6/2007, p. 12. Brasília, DF, 2007. 
13 BRASIL. Ministério da Defesa. Comando da Aeronáutica. Portaria n. 1.395/GC4, de 13 de dezembro de 
2005. Disponível em:  https://www.ifi.cta.br/images/conteudo/documentos/desen-industrial/dca_360-
1_2005.pdf. Acesso em 26 dez. 2020. 

https://www.ifi.cta.br/images/conteudo/documentos/desen-industrial/dca_360-1_2005.pdf
https://www.ifi.cta.br/images/conteudo/documentos/desen-industrial/dca_360-1_2005.pdf


39 
 

 

vários fornecedores, e vencerá aquele que melhor atender a administração na combinação dos 

quesitos qualidade e preço. Em sua essência, esse modelo de contratação é similar à modalidade 

técnica e preço e, particularmente, ao diálogo competitivo, já que há grande interação com os 

licitantes para a formulação dos itens de julgamento das propostas. 

 Na maioria dos casos, todavia, em razão de políticas de Estado a serem observadas, 

quem decide qual será o fornecedor final é o presidente da República, a quem o relatório da 

FAB dará elementos de tomada de decisão (referentes a técnica e preço), que contribuirão para 

a escolha. 

 Os demais parceiros comerciais (empresas) que entram no negócio, por meio de 

subcontratação e/ou escolha, para receber a transferência de tecnologia estabelecida nos acordos 

de offset têm contratos diretamente celebrados com a FAB, justificados por inexigibilidade de 

licitação para o fornecimento dos bens e serviços pelos quais serão responsáveis. É importante 

entender a magnitude dessas contratações, que se dão após várias rodadas de negociações, nas 

quais as duas partes fazem concessões. 

 

3.3.2 Contratação direta nacional (de 2007 a 2017) 

 Ultrapassadas as etapas iniciais, em que foram realizadas contratações diretas 

internacionais de aquisição de equipamentos e suportes logísticos em garantia, passa-se agora 

à análise dos serviços de suporte logístico, ainda por contratação direta, todavia em âmbito 

nacional. 

 Nesta seção, serão analisados cinco PAGs: 

i. O primeiro processo trata da contratação preliminar dos serviços de suporte logístico 

em âmbito nacional dos simuladores e equipamentos de solo da aeronave A-29; 

ii. Posteriormente, será analisada a primeira contratação direta em âmbito nacional para os 

simuladores de voo e equipamentos de solo da aeronave F-5M; 

iii. A terceira contratação foi a segunda em âmbito nacional para os simuladores da 

aeronave A-29, com a diferença de que, nesta contratação, o suporte logístico incluía as 

aeronaves propriamente ditas, além dos simuladores e equipamentos de solo; 

iv. A contratação seguinte tratará da aeronave F-5M, dos simuladores e equipamentos de 

solo, sendo as demais informações idênticas às da contratação anterior; 

v. Por fim, será analisada a primeira contratação dos serviços de suporte logístico em 

âmbito nacional – por meio de inexigibilidade de licitação, fundamentada no caput do 

art. 25 da Lei n. 8.666/93 – do simulador de voo e dos equipamentos de solo da aeronave 

C-105, sendo que a CAE, como nas outras contratações, utilizou uma subsidiária 
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brasileira para receber o conhecimento estabelecido em acordos de offset firmado nas 

contratações da seção anterior. 

 

a) PAG n. 657-01/2009, de 2007 

 O presente PAG trata da contratação dos serviços de suporte logístico em âmbito 

nacional, por meio de inexigibilidade de licitação, fundamentada no caput do art. 25 da Lei n. 

8.666/93, para os simuladores de voo e equipamentos de solo da aeronave A-29, sendo que a 

contratada (Empresa Aeroeletrônica Ltda.) foi uma parceira nacional, que se tornou subsidiária 

da Israelense Elbit System Ltd. para receber o conhecimento decorrente de acordos de offset 

firmados nas contratações da seção anterior. 

 O acordo foi positivado por meio do Contrato de Despesa n. 006/DIRMAB/2007, 

assinado em 6 de junho de 2007, no valor de R$ 5.635.915,23 (cinco milhões, seiscentos e trinta 

e cinco mil novecentos e quinze reais e vinte e três centavos), com vigência até junho de 2010, 

sendo a contratada a empresa Aeroeletrônica Indústria de Componentes Aviônicos S.A.  

 O objeto contratado foram os serviços de CLS, nos níveis I e D, envolvendo a 

manutenção e reparação de todos os componentes mecânicos, elétricos, eletrônicos e 

informáticos dos 5 (cinco) simuladores de missão da aeronave A-29. 

 Em relação ao modelo de contratação pública e à performance pactual, este PAG guarda 

total similaridade com os seus antecessores. Atualmente, está sob a guarda do Parque de 

Material Aeronáutico de Lagoa Santa (PAMA-LS)14. 

 

b) PAG n. 67115.003293/2008-26, de 5 set. 2008 

 Este PAG trata da primeira contratação em âmbito nacional para os simuladores de voo 

da aeronave F-5M, realizada por inexigibilidade de licitação, à luz do caput do art. 25 da Lei n. 

8.666/1993. Novamente a Aeroeletrônica Ltda. se sagrou contratada em razão de parceria 

firmada com a Elbit System Ltd. para receber transferência de tecnologia decorrente de acordo 

de offset. 

 O acordo foi firmado por meio do Contrato de Despesa n. 002/PAMA-SP/2008, no valor 

de R$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais), com prazo de vigência de 5 de setembro de 

 
14 A OM detentora do PAG não respondeu ao pedido de acesso a mais informações. Os dados apresentados 
decorrem de achados de pesquisa nos seguintes documentos: (i) DOU, de 28 jun. 2007, p. 14, Seção 3; (ii) DOU, 
de 28 nov. 2008, p. 32, Seção 3; (iii) DOU, de 6 maio 2010, p. 13, Seção 3; e (iv) PAGs subsequentes. Outras 
informações são contribuições do próprio pesquisador, que trabalha na área. 



41 
 

 

2008 a 5 de novembro de 2010, sendo a contratada a empresa Aeroeletrônica Indústria de 

Componentes Aviônicos S.A. 

 O objeto contratado fora a prestação de serviços de CLS, emprego de material, mão de 

obra especializada e transporte na modalidade porta a porta para os equipamentos eletrônicos 

das aeronaves F-5M (LRU – Line Replaceable Unit, unidades substituíveis na linha de voo ou 

hangar – e SRU – Shop Replaced Unit, unidades de substituição em oficinas), limitados a um 

total 10.000 (dez mil) horas de voo ou 26 (vinte e seis) meses, o que ocorrer primeiro, sendo 

que, para os equipamentos de apoio no solo (GSE), a duração será de 26 (vinte e seis) meses. 

 No tocante ao modelo de contratação pública e performance, as mesmas observações do 

PAG anterior valem para este. O processo atualmente está sob a guarda do Parque de Material 

Aeronáutico de São Paulo (PAMA-SP)15. 

 

c) PAG n. 67113.003961/2010-50, de 22 jun. 2010 

 A aquisição das aeronaves A-29 Super Tucano, fabricadas pela EMBRAER, ocorreu no 

início dos anos 2000. A empresa, por sua vez, terceirizou a construção dos simuladores de voo 

e dos equipamentos de solo para a empresa Elbit Systems Ltd. Logo o Contrato n. 007/DEPED-

SDDP/01 foi celebrado para aquisição e contratação dos serviços de suporte logístico para os 

cinco simuladores do A-29 por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da 

aceitação do primeiro simulador. 

 Posteriormente foi celebrado o Contrato n. 006/DIRMAB/2007, desta vez com a 

Empresa Aeroeletrônica Indústria de Componentes Aviônicos S.A., uma subsidiária da 

Empresa Elbit Systems Ltd., a qual recebeu a transferência de tecnologia oriunda do offset 

decorrente da primeira contratação. 

 Finalmente, com o encerramento das contratações anteriores, o presente PAG passou a 

tratar dos serviços de suporte logístico para as aeronaves e seus equipamentos eletrônicos (LRU 

e SRU), bem como os de solo, conforme descrito no objeto, inclusive os simuladores de voo, 

num total de cinco simuladores instalados nos seguintes Esquadrões de Voo: 2º/5º GAV 

(Natal/RN – 2 equipamentos); 1º/3º GAV (Boa Vista/RR); 2º/3º GAV (Porto Velho/RO); e 

3º/3° GAV (Campo Grande/MS). 

 Cabe destacar que, com o encerramento da vigência da presente contratação, a Força 

Aérea Brasileira optou por realizar os suportes logísticos separadamente, uma contratação para 

 
15 A OM detentora do PAG não respondeu ao pedido de acesso a mais informações. As informações apresentadas 
decorrem de achados de pesquisa no (i) DOU ed. 27 out.2008, p. 20, seção 3, e nos (ii) PAGs subsequentes, bem 
como do conhecimento profissional do pesquisador, que trabalha na área. 
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as aeronaves e equipamentos diretamente relacionados a elas e outra contratação para os 

simuladores e equipamentos de solo. 

 A contratação em análise vigorou até 8 de outubro de 2018, conforme consta no Termo 

de Encerramento de fls. 3.636 a 3.638. Nesse período, foram realizados três termos aditivos, o 

último dos quais assinado em 14 de dezembro de 2017, conforme publicado no DOU n. 158, 

de 16 de agosto de 2018, seção 3, página 13. 

 A contratação ocorreu por inexigibilidade de licitação, à luz do art. 25, inciso I da Lei 

n. 8.666/1993, sob a motivação de que a Empresa Aeroeletrônica Ltda. seria a única habilitada 

a prestar serviços de suporte logístico por ser subsidiária da empresa Elbit e sua representante 

exclusiva no Brasil, conforme declaração da Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil 

(AIAB). 

 Doravante passaremos a analisar as principais cláusulas do Contrato de Despesa n. 

11/PAMA-LS/2010, de modo a entender o modelo de contratação aplicado nesse processo. 

 Cláusula 1ª - Objeto e seus Elementos Característicos: embora se trate do objeto, nesta 

cláusula já vem expresso também o período de execução de 130 mil horas de voo ou 

sessenta meses, o que ocorrer primeiro. Destaca-se que o objeto sofreu alteração e sua 

vigência se encerrou, efetivamente, em 8 de outubro de 2018. Cabe reforçar que o 

presente objeto engloba as aeronaves e seus equipamentos eletrônicos (LRU e SRU), 

bem como os de solo, inclusive os cinco simuladores de voo. 

 O objeto contratado fora dividido em onze lotes com as seguintes características: 

i. Despesas gerais de toda a mão de obra a ser aplicada na execução dos serviços; 

ii. Suporte logístico com emprego de material para os equipamentos eletrônicos das 

aeronaves A-29 (LRU e SRU) limitados a 130 mil horas voadas ou sessenta meses, 

treinamento para até cinco militares três vezes ao ano e manuais de operação; 

iii. Suporte logístico dos simuladores de voo com emprego de material, realizando as 

manutenções de nível intermediário e avançado; 

iv. Pacote de visitas de atualização técnica, num total de 160 inspeções em cinco anos de 

contrato, estando todas as despesas, tais como translado, passagens, alimentação, 

hospedagem etc., a cargo da contratada; 

v. Kits de materiais para impressão de relatórios, incluindo impressos e insumos; 

vi. Treinamento técnico para três militares se capacitarem nas manutenções realizadas nos 

lotes 2 e 3; 

vii. Manutenção e reparo de danos causados aos equipamentos mantidos neste contrato em 

decorrência de erros causados pela contratante, seja por dolo, seja por culpa. A 
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remuneração desse item será sob demanda, cabendo à contratada apresentar o orçamento 

e submetê-lo à aprovação da contratante para, só depois de autorizado, realizar o reparo; 

viii. Despesas para atualização tecnológica de projetores e computadores OTW dos 

simuladores; 

ix. Tratamento de obsolescência para equipamentos LRU e SRU durante o período de cinco 

anos; 

x. Despesas com substituição de cartões de manutenção danificados em razão do uso; e 

xi. Transferência e atualização tecnológica de software dos simuladores de voo e estações 

de planejamento. 

 

 Cláusula 2ª - Regime de Execução: a execução dos serviços ocorrerá de forma indireta 

e sob o regime de empreitada por preço global. 

 

 Cláusula 5ª - Cronograma de Desembolso, conforme tabela abaixo: 

 

  Tabela 3 - Planilha de Composição de Custos 

Lote Valor Forma de Remuneração 

1 R$ 2.685.059,00 
Conforme discriminado no Anexo C, fls. 167 e 168, a 

contratada seria remunerada em parcelas mensais, sendo a 

primeira no valor de R$ 817.598,26 e as restantes no de R$ 

901.396,64; já para o lote 7 a remuneração ocorrerá claramente 

por demanda. Entretanto, muito embora o contrato trate como 

parcelas mensais fixas, a remuneração em si tem natureza 

variada, pois a proposta da contratada, constante nas folhas 6 a 

22, apresenta, com riqueza de detalhes, tudo o que deverá ser 

executado e, caso não seja executado, a contratada 

simplesmente não receberá. 

2 R$ 38.186.419,00 

3 R$ 8.031.538,00 

4 R$ 835.200,00 

5 R$ 619.791,00 

6 R$ 152.880,00 

7 R$ 390.000,00 

8 R$ 728.377,00 

9 R$ 1.121.619,00 

10 R$ 889.117,00 

11 R$ 360.000,00 

Total: R$ 54.000.000,00 

  Fonte: Contrato n. 11/PAMA-LS/2010. 

 

 Cláusula 7ª - Prazos: aqui cabe destaque à vigência de 66 meses, importando salientar 

que o prazo se estendeu até 8 de outubro de 2018, ou seja, totalizou aproximadamente 

94 meses. 

 

 Cláusula 9ª – Custeio: conforme tabela a seguir: 
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                                 Tabela 4 - Planilha de Custeio 

Ano Valor 

2010 R$ 817.598,26 

2011 R$ 10.636.480,34 

2012 R$ 10.636.480,34 

2013 R$ 10.636.480,34 

2014 R$ 10.636.480,34 

2015 R$ 10.636.480,34 

Total: R$ 54.000.000,00 

                                 Fonte: Contrato n. 11/PAMA-LS/2010. 

 

 Cláusula 22 - Sigilo: em síntese, a contratada não dispõe livremente das informações e 

dados produzidos em decorrência da execução deste contrato. 

 

 Em síntese, o presente PAG cuidou da contratação dos serviços de suporte logístico, 

com emprego de material, mão de obra especializada e transporte na modalidade porta a porta, 

para as aeronaves e simuladores de voo, e outros objetos, conforme descrição dos 11 lotes que 

o compõem, à luz do instituto da inexigibilidade de licitação e sendo a remuneração, em 

essência, executada em parcelas variáveis. 

 No que tange aos critérios de performance, verificou-se a existência ou não de: (i) 

notificações e/ou sanções; (ii) questionamentos e demandas judiciais e/ou administrativas; (iii) 

recebimento completo e integral do objeto; e (iv) renovação da execução contratual até o limite 

legal permitido, tendo sido encontrados os seguintes dados: 

(i) Não encontradas; 

(ii) Não encontrados; 

(iii) A contratação foi recebida integralmente; 

(iv) A vigência original do contrato era de 66 meses, conforme disposto na subcláusula 7.2.1, 

entretanto ele ficou vigente por quase 94 meses. 

 

d) PAG n. 67115.007542/2010-DV, de 18 jan. 2010 

 No início dos anos 2000, o COMAER decidiu implantar o programa de modernização 

de aeronaves F-5M, com o objetivo de prorrogar por até quinze anos a sua vida útil. Seriam, 

então, dotadas de sistemas modernos de navegação, ataque, comunicação de voz e dados, 

detecção e autodefesa. Em razão disso, fez-se necessária também a aquisição de novos 

equipamentos, entre os quais os simuladores de voo, que foram desenvolvidos pela empresa 
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Elbit Systems e entregues, no ano de 2006, aos esquadrões 1º GAVCA e 1º/14º GAV. Para 

assegurar o adequado apoio logístico ao equipamento, foi celebrado com a empresa israelense 

Elbit Systems Ltd. o Contrato n. 005/DEPED-SDDP/2000. 

 A empresa titular do contrato e fabricante dos simuladores de voo subcontratou a 

empresa brasileira Aeroeletrônica - Indústria de Componentes Aviônicos S.A. para a prestação 

dos serviços de suporte logístico, entre os quais se incluía a prestação de serviço de manutenção, 

gerenciamento, transporte e controle de todos os LRU, do simulador de voo, dos equipamentos 

de apoio no solo (GSE) e dos equipamentos de teste (TE). 

 Em razão do caráter de exclusividade concedido pela fabricante dos simuladores à 

empresa Aeroeletrônica, com o término da vigência do Contrato n. 005/DEPED-SDDP/2000, 

foi celebrada a contratação apresentada na letra “a” desta seção. 

 Posteriormente, foi instaurado o PAG n. 67115-007542/2010-DV, para a realização de 

nova contratação, semelhante à anterior (pela modalidade contratação direta por inexigibilidade 

de licitação), feita diretamente com a empresa brasileira. É importante salientar que tal 

exclusividade empresarial fora devidamente registrada na AIAB, conforme declaração 

constante nos anexos. Ao término, foi celebrado o Contrato n. 001/PAMASP/2011, de 6 de 

janeiro de 2011. 

 Convém destacar que, até o presente momento, os serviços de suporte logístico vinham 

sendo prestados para todos os equipamentos, desde as aeronaves propriamente ditas até os 

simuladores de voo. No entanto, com o encerramento da vigência do Contrato n. 

001/PAMASP/2011, a FAB optou por realizar os suportes logísticos separadamente: uma 

contratação para as aeronaves e equipamentos diretamente relacionados a elas e outra 

contratação para os simuladores e equipamentos de solo. 

 A presente contratação vigorou até 17 de julho de 2018, conforme consta no Termo de 

Encerramento, nas fls. 8.081 e 8.082. Nesse período, foram realizados dois termos aditivos, 

sendo o último deles assinado em 5 de janeiro de 2017, conforme publicado no DOU n. 43, de 

3 de março de 2017, seção 3, página 14. 

 Doravante passaremos a analisar as principais cláusulas do Contrato de Despesa n. 

01/PAMA-SP/2011, de modo a entender o modelo de contratação aplicado nesse processo. 

 

 Cláusula 1ª - Objeto e seus Elementos Característicos: similar ao contrato anterior, o 

objeto também cita o período de execução contratual, sendo limitado a 35 mil horas de 

voo ou sessenta meses, o que ocorrer primeiro. A contratação envolveu não só os 

simuladores e equipamentos de solo, mas também as aeronaves. 
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 Tal qual o processo anterior, o objeto contratado fora dividido em lotes, com a diferença 

de que neste são doze, com as seguintes características: 

i. Despesas gerais da mão de obra a ser aplicada na execução dos serviços; 

ii. Suporte logístico com emprego de material para os equipamentos eletrônicos das 

aeronaves A-5M (LRU e SRU), limitados a 35 mil horas voadas ou sessenta meses; 

iii. Suporte logístico dos simuladores de voo com emprego de material, realizando as 

manutenções de nível intermediário e avançado; 

iv. Pacote de visitas de atualização técnica num total de setenta inspeções em cinco anos 

de contrato, estando todas as despesas, tais como translado, passagens, alimentação, 

hospedagem etc., a cargo da contratada; 

v. Kits de materiais para impressão de relatórios, incluindo impressos e insumos; 

vi. Treinamento técnico para três militares se capacitarem nas manutenções realizadas nos 

lotes 2 e 3; 

vii. Manutenção e reparo de danos causados aos equipamentos mantidos neste contrato em 

decorrência de erros causados pela contratante, seja por dolo, seja por culpa. A 

remuneração deste item será sob demanda, cabendo à contratada apresentar o orçamento 

para aprovação da contratante para, só depois de autorizado, realizar o reparo; 

viii. Estabelecimento de posto de recebimento e entrega de material decorrente do CLS, em 

Manaus/AM; 

ix. Despesas para atualização tecnológica de projetores e computadores OTW dos 

simuladores; 

x. Tratamento de obsolescência para equipamentos LRU e SRU durante o período de cinco 

anos; 

xi. Despesas com substituição de cartões de manutenção danificados em razão do uso; e 

xii. Reposição de componentes do radar que atingirem o limite da vida útil. 

 

 Cláusula 2ª - Regime de Execução: a execução dos serviços ocorrerá de forma indireta 

e sob o regime de empreitada por preço global. 

 

 Cláusula 5ª - Prazos: o contrato irá vigorar por 66 meses a contar da publicação de seu 

extrato no DOU. Sua vigência teve início em 20 de janeiro de 2011 e estendeu-se até 17 

de julho de 2018, ou seja, teve duração de quase noventa meses. 
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 Cláusula 10 - Cronograma de Desembolso: conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 5 - Planilha de Composição de Custos 

Lote Valor R$ Forma de Remuneração 

1 5.841.832,00 

Muito similar à contratação realizada no Processo Administrativo anterior 

(n. 67113.003961/2010-50). A remuneração, na prática, era variável, pois 

cada lote era composto de uma série de entregas previamente estabelecidas 

com a contratada, salvo os lotes 10, 11 e 12, que eram manifestamente sob 

demanda. Convém lembrar que, tal qual realizado no processo anterior, os 

lotes foram definidos em trabalho conjunto com a contratada. 

2 90.498.105,00 

3 3.789.643,00 

4 201.096,00 

5 224.727,00 

6 152.880,00 

7 390.000,00 

8 38.737,00 

9 345.174,00 

10 2.867.334,00 

11 3.765.672,00 

12 6.884.800,00 

Total: R$ 115.000.000,00 

Fonte: Contrato n. 01/PAMA-SP/2011. 

 

 Cláusula 27 - Direitos de Terceiros: a contratante não poderá ser responsabilizada por 

violações a direitos de terceiros praticadas pela contratada em razão da execução 

contratual. 

 

 Cláusula 29 - Sigilo: em síntese, a contratada não dispõe livremente das informações e 

dados produzidos em decorrência da execução deste contrato. 

 

 Destarte, em que pesem algumas ligeiras peculiaridades, esta contratação segue o 

mesmo modelo adotado no processo anterior, bem como os critérios de performance, com 

destaque para a vigência total de noventa meses. 

 

e) PAG n. 67101.003089/2013-21, de 15 de agosto de 2013 

 O PAG n. 67101.003089/2013-21 foi o precursor das manutenções após a contratação 

inicial realizada pelo Contrato n. 002/DEPED-SDDP/2005. Por meio desse processo 

administrativo, foi realizada a nova contratação direta por inexigibilidade de licitação com a 

empresa CAE South America Flight Training Center, dando origem ao Contrato n. 

040/CELOG/2013, o qual teve sua execução vigente até o final de 2017. A não renovação 
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contratual ocorreu por decisão da própria CAE, que, conforme carta datada de 18 de dezembro 

de 2017, informou não ter mais interesse em prosseguir com as operações de manutenção do 

simulador de voo. 

 A presente contratação vigorou até 13/12/2017, todavia, por questões administrativas, 

este processo ainda não havia sido encerrado na última análise realizada. Estavam sendo 

apuradas possíveis irregularidades por parte da CAE (o último documento autuado data de 4 de 

julho de 2018). Nesse período, foram realizados quatro termos aditivos, tendo sido o último 

assinado em 10 de março de 2017, conforme publicado no DOU n. 63, de 31 de março de 2017, 

seção 3, página 15. 

 Doravante passaremos a analisar as principais cláusulas do Contrato de Despesa n. 

040/CELOG/2013, de modo a entender o modelo de contratação aplicado nesse processo. 

 

 Cláusula 1ª - Do Objeto: o objeto do presente contrato é a prestação de serviço de suporte 

logístico para o simulador de voo da aeronave C-105, bem como o serviço de 

manutenção predial do imóvel onde se situa o simulador de voo, ambos com aplicação 

de material a cargo da contratada. 

 A contratada deverá disponibilizar dois técnicos para realizar manutenções in 

loco oito horas por dia, cinco dias na semana. Eles serão os responsáveis pela 

manutenção em todos os níveis (básico, intermediário e avançado). 

 A contratada deverá homologar o simulador perante a Agência Nacional de 

Aviação Civil (ANAC), sendo responsável por todos os custos decorrentes de tal 

atividade. 

 Caso necessário, a contratada realizará a remessa dos materiais para manutenção 

em sua oficina ou empresa especializada, tudo às suas expensas, desde embalagens e 

fretes na modalidade porta a porta até desembaraço aduaneiro, quando de remessa de 

material para o exterior. 

 

 Cláusula 2ª - Do Regime de Execução: a execução dos serviços ocorrerá de forma 

indireta e sob o regime de empreitada por preço global. 

 

 Cláusula 6ª - Do Recebimento e Aceitação do Objeto: a forma de remuneração pela 

execução contratual será realizada em parcelas mensais. 
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 Cláusula 7ª - Do Valor do Contrato: R$ 1.341.550,49 (um milhão trezentos e quarenta 

e um mil quinhentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos) para um período de 

doze meses. 

 

 Cláusula 9ª - Da Vigência: o prazo de vigência será de doze meses a contar da data de 

assinatura, podendo ser renovado por igual período até o limite de sessenta meses. A 

contratação iniciou-se em 13 de dezembro de 2013 e foi encerrada em 13 de dezembro 

de 2017, ou seja, durou 48 meses. 

 

 Cláusula 19 - Da Confidencialidade: em síntese, a contratada não dispõe livremente das 

informações e dados produzidos em decorrência da execução deste contrato. 

 

 Em resumo, o presente PAG tratou da contratação dos serviços de suporte logístico e 

manutenção predial, com emprego de material, mão de obra especializada e transporte na 

modalidade porta a porta, para o simulador de voo e o imóvel que o abriga, respectivamente. A 

contratação fundou-se no instituto da inexigibilidade de licitação, sendo a remuneração 

realizada em parcelas fixas mensais. Essa foi a primeira vez que a FAB tentou impor totalmente 

tudo o que a contratada deveria fazer e executar. 

 Quanto ao desempenho da contratação referente à existência ou não de: (i) notificações 

e/ou sanções; (ii) questionamentos e demandas judiciais e/ou administrativas; (iii) recebimento 

completo e integral do objeto; e (iv) renovação da execução contratual até o limite legal 

permitido, foram encontrados os seguintes dados: 

(i) A contratada foi multada; 

(ii) Não encontrados; 

(iii) O objeto não foi recebido integralmente. Além da multa, uma parte da última etapa foi 

glosada; 

(iv) A vigência poderia ser de 60 meses, excepcionalmente 72 meses, todavia a duração total 

foi de 48 meses. A iniciativa de não renovar o contrato foi da própria CAE, que, conforme carta 

datada de 18 de dezembro de 2017, informava não ter mais interesse em prosseguir com as 

operações de manutenção do simulador de voo. 

 

3.3.2.1 Síntese conclusiva: contratações diretas nacionais 

 Realizado o exame das contratações diretas internacionais, agora serão revisados os 

processos de âmbito nacional por inexigibilidade de licitação. Como se pôde perceber, todas as 
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contratações da segunda fase seguiram a mesma fundamentação – o caput do art. 25 da Lei n. 

8.666/1993 – para celebração dos instrumentos contratuais, o que guarda total coerência com 

todo o trabalho realizado nos processos da fase anterior. Aqui cabe esclarecer que somente o 

PAG n. 67113.003961/2010-50 fundamentou a contratação no inciso I do art. 25 da Lei n. 

8.666/1993, o que juridicamente seria inadequado, pois houve a contratação de serviços 

também. 

 Na segunda fase, prevaleceu a lógica construída na primeira, pois os serviços de suporte 

logístico – para as aeronaves ou para os simuladores de voo e equipamentos de solo – guardam 

uma complexidade técnica incomum, além de existirem patentes e propriedades intelectuais 

neles envolvidas e de haver necessidade de sigilo das informações acessadas e produzidas ao 

longo da prestação dos serviços. Ademais, os acordos comerciais devem ser respeitados e às 

empresas nacionais recebedoras dos conhecimentos tecnológicos deve ser assegurado que 

possam efetivamente aplicá-los. 

 Quanto à transferência de tecnologia, é fato que os programas de offset, quando bem 

conduzidos, são ferramentas fundamentais para o progresso e desenvolvimento da indústria 

local. No entanto, o fomento deve ocorrer de modo contínuo, de tal forma que os conhecimentos 

adquiridos se estabeleçam e se solidifiquem no país. Da forma como ocorreu, o conhecimento 

está “escapando” da empresa Aeroeletrônica - Indústria de Componentes Aviônicos S.A., pois, 

sem clientes, esta não poderá manter a mão de obra que verdadeiramente recebeu o 

conhecimento. 

 Claro está que não se pretende beneficiar uma empresa indefinidamente só porque ela 

foi selecionada em um programa de offset, contudo deve ser dado a ela um tempo mínimo para 

que possa caminhar com suas próprias pernas, consolidando o conhecimento recebido. 

Eventualmente, poderia a DCA n. 360-1/2005 - Política e Estratégia de Compensação 

Comercial, Industrial e Tecnológica da Aeronáutica, aprovada pela Portaria n. 1.395/GC4, de 

13 de dezembro de 2005, prever um período mínimo de contratação por inexigibilidade (trinta 

anos, por exemplo) e somente após esse período fazer uma concorrência aberta. Do contrário, 

todo o esforço demandado para realização do programa de offset poderá ser perdido. 

 É importante salientar que os programas de offset são muito questionados pelos países 

que fornecem os conhecimentos tecnológicos, pois a retenção de conhecimento é vital para a 

manutenção de uma nação como potência mundial. Compreende-se, portanto, que haja entre 

eles resistência à transferência de tecnologia. Costumam alegar que as informações são 
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repassadas, mas não são adequadamente tratadas e retidas ou que a compensação são meros 

caprichos individuais ou ainda fruto de corrupção de alguma forma16. 

 Por outro lado, nem sempre a transferência de tecnologia se concretiza de fato, pois uma 

empresa estrangeira constitui uma subsidiária em solo brasileiro, que será detentora das 

informações necessárias à execução dos serviços, e, em caso de descontinuidade do contrato, 

as informações permanecerão retidas ou serão comercializadas por valores muito altos.  É 

ilustrativo dessa questão o caso da desistência da empresa CAE, positivada no PAG n. 

67101.003089/2013-21, de continuar à frente dos serviços de manutenção do simulador de voo 

da aeronave C-105 Amazonas. A fabricante optou por não negociar diretamente com a FAB, 

pois, na prática, sabia que quem vencesse a concorrência do CLS precisaria recorrer a ela para 

realizar determinadas manutenções em razão das patentes e propriedades intelectuais de que é 

detentora. 

 Tal ação comercial aumentou os custos para a FAB, pois agora existe um intermediário 

na relação com a fabricante. Esse fato deve levar a Administração Pública a refletir sobre sua 

posição como parceiro comercial, pois, geralmente, é um mau pagador, além de muito inflexível 

diante das incompletudes pactuais decorrentes de contratações complexas. Igualmente deve 

inserir cláusulas nos acordos internacionais, de modo a proteger a Força Aérea Brasileira em 

ações comerciais dessa natureza. 

 Ainda nesse sentido, o PAG n. 67101.003089/2013-21 representou a primeira 

contratação que não teve o desempenho esperado, sendo aquela em que a FAB tentou impor as 

condições com pouca margem de negociação com o fornecedor, muito similar às transações 

públicas posteriores a essa, na modalidade concorrência. Em que pese a atitude censurável da 

CAE de abandonar a contratação, a FAB também não se mostrou capaz de negociar um melhor 

modelo, que pudesse satisfazer as duas partes. 

 Em contrapartida, deve ser aventado que a FAB optou por essa nova modelagem para 

tentar reduzir custos, pois, em todas as contratações dessa fase nacional, ficou a percepção de 

que o fornecedor, por deter um conhecimento muito além do que tinha o COMAER, impunha 

um preço alto para a realização do serviço de suporte logístico. 

 

3.3.3 Contratação na modalidade concorrência (de 2017 a 2020) 

 Para fechar a demonstração dos achados referentes aos PAGs estudados, esta seção 

cuidará de apresentar as contratações de âmbito nacional, realizadas na modalidade 

 
16 Fonte da informação: experiência profissional do pesquisador. 
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concorrência, de serviços de suporte logístico para os simuladores de voo, por meio de dois 

processos, quais sejam: 

i. O primeiro PAG tratará dos contratos de suporte logístico para os simuladores de voo e 

equipamentos de solo das aeronaves A-29 e F-5M, pois, como a fabricante de ambos os 

modelos é a mesma, optou-se por fazer a contratação numa mesma licitação com dois 

itens. Cabe salientar que, neste caso, o suporte logístico não contemplará as aeronaves 

propriamente ditas nem equipamentos de simulador idênticos aos das aeronaves, ou 

seja, não contemplará itens aeronáuticos. A presente contratação, similar aos dois 

primeiros processos da seção anterior, será de itens tecnicamente considerados não 

aeronáuticos do simulador de voo e de equipamentos de solo; 

ii. A segunda contratação manterá a linha do informado anteriormente, ou seja, não 

contemplará as aeronaves, tampouco itens aeronáuticos que também sejam utilizados 

no simulador. 

 

 Desta feita, passa-se à análise dos PAGs propriamente ditos: 

 

a) PAG n. 67106.000965/2017-41, de 8 de maio de 2017 

 O PAG em análise é a contratação mais recente para os serviços de suporte logístico dos 

simuladores de voo das aeronaves a A-29 e F-5M, estando ora em vigor. Cabe salientar que, 

neste PAG, o suporte logístico das aeronaves propriamente ditas foi separado do suporte 

logístico dos equipamentos dos simuladores de voo e demais equipamentos de solo, pois agora 

o responsável pela área de simuladores de voo dentro da Força Aérea Brasileira passava a ser o 

CCA-SJ, conforme atribuições apresentadas na introdução deste estudo. 

 Assim, dada a similaridade dos equipamentos, foi reunida num mesmo processo 

administrativo a aquisição de suporte logístico para os simuladores de voo das aeronaves F-5M 

e A-29. Igualmente, foi realizada uma licitação na modalidade concorrência em razão do 

episódio citado, ou seja, deixou-se de fazer a manutenção com a empresa brasileira, subsidiária 

da fabricante do equipamento, que, anteriormente, era responsável também pela manutenção 

dos simuladores, conforme os contratos n. 001/PAMA-SP/2011 e n. 11/PAMA-LS/2010. 

 A nova contratação ocorreu em ambiente virtual e sua documentação pode ser 

encontrada no sítio de Compras Governamentais17, tendo sido realizada pelo Grupamento de 

 
17 BRASIL. Ministério da Economia. Portal de Compras do Governo Federal. Disponível em: <  
http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp>. Acesso em: 30 maio 
2020 (procurar pela Concorrência n. 005/2017, UASG 120195). 

http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp
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Apoio Logístico (GAL), sob a concorrência n. 005/GAL/2017, que hoje se denomina CAE. 

Com o encerramento do certame, foi celebrado o contrato n. 005/GAL-CCASJ/2018, em vigor 

até os dias de hoje. Embora fossem dois os itens de manutenção contratados, sendo um deles o 

suporte logístico para os simuladores do F-5M e o outro o suporte logístico para os simuladores 

do A-29, foi feito um só contrato, uma vez que uma única empresa ganhou os dois. 

 Essa contratação acha-se em vigor, tendo sido realizados dois termos aditivos até o 

momento, o último dos quais assinado em 15 de janeiro de 2020, conforme publicado no DOU 

de 23 de março de 2020, seção 3, página 10. 

 Doravante passaremos a analisar as principais cláusulas do Contrato de Despesa n. 

005/GAL-CCASJ/2018, de modo a entender o modelo de contratação aplicado nesse processo. 

 

 Cláusula 1ª - Objeto: a contratação dos serviços de suporte logístico para os simuladores 

e Estações de "Debriefing" das aeronaves A-29 e F-5M. 

 A contratada disponibilizará atendimento na modalidade on call support, oito horas por 

dia, cinco dias por semana, considerando apenas os dias úteis, durante toda a vigência do 

contrato, com vistas a prover suporte técnico das 8h às 12h e das 13h às 17h. 

 A contratada será responsável pelas manutenções de nível intermediário e avançado e, 

caso necessário, realizará a remessa dos materiais para reparo em sua oficina ou empresa 

especializada, tudo às suas expensas, desde embalagens e fretes na modalidade porta a porta até 

desembaraço aduaneiro quando de eventual remessa de material para o exterior. 

 

 Cláusula 2ª - Vigência: a vigência do contrato é de doze meses, podendo ser renovado 

por igual período até o limite de sessenta meses. A vigência contratual teve início em 

15 de janeiro de 2018 e vigora até o momento. 

 

 Cláusula 3ª - Preço: A remuneração das contratações ocorre em parcelas iguais a cada 

três meses, ou seja, quatro pagamentos anuais, condicionados ao atendimento dos 

critérios de performance de Disponibilidade e Conformidade estabelecidos no projeto 

básico e seus anexos. 

 

 Item 22 do Projeto Básico - Confidencialidade: em síntese a contratada não dispõe 

livremente das informações e dados produzidos em decorrência da execução deste 

contrato. 
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 Item 24 do Projeto Básico - Direito de Terceiros: a contratante não poderá ser 

responsabilizada por violações a direitos de terceiros praticadas pela contratada em 

razão da execução contratual. 

 

 Em suma, o presente PAG tratou da contratação dos serviços de suporte logístico para 

os simuladores de voo das aeronaves A-29 e F-5M, na modalidade on call support, com 

emprego de material e transporte na modalidade porta a porta. Foi realizada uma licitação na 

modalidade concorrência do tipo menor preço, alicerçada no art. 22, I c/c art. 45, § 1º, I, todos 

da Lei 8.666/1993, sendo a remuneração realizada em parcelas fixas trimestrais e condicionada 

ao atendimento dos critérios de performance de Disponibilidade e Conformidade. 

 Analisando as regras de desempenho no tocante à existência ou não de: (i) notificações 

e/ou sanções; (ii) questionamentos e demandas judiciais e/ou administrativas; (iii) recebimento 

completo e integral do objeto; e (iv) renovação da execução contratual até o limite legal 

permitido, obtém-se o seguinte resultado: 

(i) Diversas notificações foram aplicadas, bem como foi aberto um Processo 

Administrativo de Apuração de Irregularidades para melhor analisar algumas notificações e 

propor sanção, se for o caso; 

(ii) Não encontrado; 

(iii) Até o momento o objeto foi recebido integralmente; 

(iv) O contrato será renovado por mais um período de doze meses, todavia é entendimento 

consolidado dentro do CCA-SJ que a contratação não está atendendo ao interesse público e, 

neste ano de 2021, será realizada uma nova contratação. 

 

b) PAG n. 67106.000993/2017-69, de 26 de abril de 2017 

 O presente processo administrativo acha-se em vigor, sendo a primeira contratação 

realizada pela modalidade concorrência para os serviços de suporte logístico ao simulador de 

voo da aeronave C-105. Diferentemente dos outros simuladores, este deixou de contar com o 

suporte da fabricante, que desistiu manter os serviços, conforme carta autuada no PAG n. 

67101.003089/2013-21, estudado na seção anterior. 

 A nova contratação ocorreu em ambiente virtual e sua documentação pode ser 

encontrada no sítio de compras governamentais18, tendo sido realizada pelo GAL, sob a 

 
18 BRASIL. Ministério da Economia. Portal de Compras do Governo Federal. Disponível em:  
http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp Acesso em:  
30 maio 2020 (procurar pela Concorrência n. 004/2017, UASG 120195). 

http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp
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Concorrência n. 004/GAL/2017. O GAL hoje se denomina CAE (Centro de Aquisições 

Específicas), sigla que, embora coincidente, não deve ser confundida com a da empresa 

canadense (Canadian Aviation Electronics). Com o encerramento do certame, foi celebrado o 

Contrato n. 042/GAL-CCASJ/2017. 

 Como já citado, o instrumento contratual acha-se em vigor, tendo sido realizados dois 

termos aditivos até agora, o último dos quais assinado em 26 de dezembro de 2019, conforme 

publicado no DOU de 13 de fevereiro de 2020, seção 3, página 14. 

 Doravante passaremos a analisar as principais cláusulas do Contrato de Despesa n. 

042/GAL-CCASJ/2017, de modo a entender o modelo de contratação aplicado nesse processo. 

 

 Cláusula 1ª - Objeto: o objeto do presente contrato é a prestação de serviço de suporte 

logístico para o simulador de voo da aeronave C-105, bem como o serviço de 

manutenção predial do imóvel onde está instalado o simulador de voo, ambos com 

aplicação de material a cargo da contratada. 

 

 Tal qual a contratação anterior, nesta a contratada disponibilizará atendimento na 

modalidade on call support, oito horas por dia, cinco dias por semana, considerando apenas os 

dias úteis, durante toda a vigência do contrato, com vistas a prover suporte técnico das 8h às 

12h e das 13h às 17h. 

 A contratada será responsável pelas manutenções de nível intermediário e avançado e, 

caso necessário, realizará a remessa dos materiais para reparo em sua oficina ou empresa 

especializada, tudo às suas expensas, desde embalagens e fretes na modalidade porta a porta até 

desembaraço aduaneiro quando de eventual remessa de material para o exterior. 

 O suporte logístico ao simulador de voo deverá ser limitado, atualmente, a 1.821 horas 

de voo anuais. 

 

 Cláusula 2ª - Vigência: a vigência do contrato é de doze meses, podendo ser renovado 

por igual período até o limite de sessenta meses. A contratação iniciou-se em 28 de 

novembro de 2017 e acha-se vigente até o momento. 

 

 Cláusula 3ª - Preço: A remuneração das contratações ocorre em doze parcelas iguais 

e mensais. 
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 Item 17 do Projeto Básico - Propriedade Intelectual e Industrial: embora não esteja no 

instrumento contratual, é parte integrante dele, trazendo a seguinte redação nos 

subitens 17.1 e 17.2: “A Contratada, para a execução dos serviços, deverá ceder ao 

COMAER os direitos autorais, intelectuais e patrimoniais, decorrentes da execução 

do objeto deste Projeto Básico, em face do Contrato a ser firmado, de forma que a 

Administração possa utilizá-lo, a seu critério, livremente, e de acordo com as suas 

necessidades.” e “A cessão dos mencionados direitos incluirá o fornecimento à 

Contratante de toda a documentação pertinente à tecnologia de concepção, 

desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação do 

serviço a ser executado, tais como: dados, plantas, croquis, cálculos, documentos 

técnicos e todos e quaisquer elementos de informação que forem produzidos para a 

execução do objeto.” 

 

 Item 19 do Projeto Básico - Direito de Terceiros: a contratante não poderá ser 

responsabilizada por violações a direitos de terceiros praticadas pela contratada em 

razão da execução contratual. 

 

 Resumidamente, o presente PAG tratou da contratação dos serviços de suporte logístico 

para o simulador de voo das aeronaves C-105, bem como do serviço de manutenção predial do 

imóvel onde se situa o simulador de voo, na modalidade on call support, com emprego de 

material e transporte do tipo porta a porta. Foi realizada uma licitação na modalidade 

concorrência, do tipo menor preço, conforme disposto no art. 22, I c/c art. 45, § 1º, I, todos da 

Lei 8.666/1993, sendo a remuneração ocorrendo em parcelas fixas mensais e condicionada ao 

atendimento dos critérios de performance de Disponibilidade e Conformidade. 

 Quanto ao desempenho da Contratação, o resultado é similar ao do PAG anterior, com 

a diferença de que não foi instaurado um processo administrativo para analisar notificações em 

aberto e propor sanção, se for o caso. 

 

3.3.3.1 Síntese conclusiva: contratação nacional na modalidade concorrência 

 Ao término, será revisada a última das três fases, a saber, a das contratações decorrentes 

de licitação pública pela modalidade concorrência, que continuam vigentes.  

 É sabido que viceja na esfera da Administração Pública a crença de que contratações 

públicas devem sempre ser realizadas pelas modalidades competitivas (pregão, concorrência, 

tomada de preço e convite, nessa ordem de importância). Prevalece o entendimento de que 
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somente assim o interesse da coletividade será bem atendido, afastada a opção de contratação 

direta, que, em tese, daria margem a que o gestor agisse por interesse pessoal. A nosso ver, tal 

interpretação, aplicada de modo geral, está equivocada. 

 O estudo aprofundado da contratação dos serviços de suporte logístico para os 

simuladores de voo, objeto desta pesquisa, demonstrou ser esse um caso que, em face de suas 

peculiaridades, levou o gestor a analisar as opções de contratação direta, uma vez que a 

modalidade licitatória concorrência não trouxe a segurança jurídica almejada. Alguns óbices 

encontrados nas licitações estudadas serão aqui esclarecidos. 

 Diante do caso concreto, ficou evidente a impossibilidade de modelar um certame 

verdadeiramente competitivo, pois o equipamento é construído para atender às necessidades 

específicas da FAB. Inexistem, portanto, outros equipamentos idênticos a esse e há poucos no 

mundo que lhe sejam ao menos similares. Claro está que tal tecnologia tem propriedades 

intelectuais e patentes protegidas, de conhecimento exclusivo do seu fabricante. Logo, a Força 

Aérea Brasileira não detém as informações necessárias para atender, por exemplo, o inciso II 

do art. 7º da Lei n. 8.666/93, que exige uma planilha de custos detalhada (projeto executivo). O 

equipamento em questão é personalizado, desenvolvido com tecnologia disruptiva e, por vezes, 

experimental, de tal modo que até o próprio fabricante pode encontrar dificuldades para realizar 

sua manutenção e atualizações. 

 Na prática, ao realizar uma concorrência, o que fez a FAB foi revelar ao mercado o 

equipamento que ela tem e o percentual desejado de disponibilidade por simulador de voo. Aos 

interessados caberia buscar todas as informações necessárias para formular sua proposta de 

modo randômico. Importante destacar que o suporte logístico exige a aplicação de material e 

serviço sem determinar exatamente qual seria esse rol, pois nem mesmo o fabricante possui o 

conhecimento necessário para predizer quais elementos e em que quantidade serão necessários 

durante toda a vigência do contrato, em discordância do que se exige no §4º do art. 7º da Lei n. 

8.666/1993. 

 Estamos, portanto, diante do conceito de “ausência de definição objetiva da prestação a 

ser executada”19, pois não é possível, antecipadamente, predizer com exatidão o que deverá ser 

feito ao longo do ciclo de vida do equipamento. Em verdade, o conteúdo dos serviços se 

confirmará no decurso do tempo, daí serem quaisquer propostas revestidas de caráter aleatório. 

 À primeira vista, pode parecer que a manutenção de um equipamento depende apenas 

da orientação disponível no manual do fabricante. Se isso é verdadeiro para aparatos do nosso 

 
19 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15. ed. São Paulo: 
Dialética, 2012, p. 407. 
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cotidiano, produzidos em massa, com funcionalidades já testadas quase à exaustão, o mesmo 

não se aplica aos equipamentos de alta tecnologia, para estes o suporte logístico vai muito além 

de uma simples troca de peças. 

 Os equipamentos são personalizados (não estamos falando de um modelo de automóvel 

com centenas de milhares de cópias, com todas as peças testadas) e tudo o que neles for feito 

deverá ser rigorosamente registrado e catalogado para servir de parâmetro no futuro. É muito 

provável que se viesse a ter um manual confiável somente depois de décadas de utilização do 

equipamento, quando, presumivelmente, já não serviria à FAB. 

 Prova da complexidade desse tipo de manutenção foi o fato de nenhum dos participantes 

ter sido capaz de apresentar previamente uma planilha de custos que descrevesse em detalhes 

tudo o que seria realizado. Segue abaixo a planilha de custos da empresa vencedora da 

Concorrência n. 004/2017: 

 
    Tabela 6- Planilha Detalhada de Preços 

 
      Fonte: PAG n. 67106.000993/2017-69, de 26 de abril de 2017. 

 

 Convém observar que, mesmo que seja possível atribuir valor à oferta de modo 

randômico, com base em uma estimativa de custo anual da manutenção do equipamento, 
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estaríamos diante de outro caso de inviabilidade de competição, qual seja, “ausência de 

objetividade na seleção do objeto”20, pois, ainda que sejam atribuídos valores, não há critérios 

objetivos para comparar uma proposta com outra. 

 Em verdade, a proposta apresentada deveria ser capaz de cobrir todos os custos de 

manutenção por um período de um ano, todavia existem equipamentos, cite-se como exemplo 

o control load, que podem custar mais de US$ 100 mil. Nesse caso, diante de uma quebra do 

control load, o que haveria de ser feito? A empresa contratada poderia pedir reequilíbrio, mas 

o faria com base em qual item da planilha de custos? Em resumo, as propostas baseiam-se em 

critérios aleatórios, não possuindo o mínimo de exatidão necessário em licitações que exijam 

competição. 

 Outro entrave à competição, como já mencionado, é a proteção das propriedades 

intelectuais e patentes, de conhecimento exclusivo dos fabricantes. Na prática, a FAB não tem 

total acesso aos equipamentos e ao software, como seria necessário. Cite-se, por exemplo, o 

código-fonte do IOS, que só pode ser alterado pelo fabricante. 

 Tal situação vem ocorrendo com o Contrato 005/GAL-CCASJ/2018, pois o fabricante 

dos simuladores de voo não tem demonstrado disposição de comercializar com a atual empresa 

vencedora do contrato de serviços de suporte logístico. 

 Originalmente, para a construção dos simuladores das aeronaves A-29 e F-5M, a 

Embraer subcontratou a empresa israelense Elbit. Esta, por sua vez, constituiu em solo 

brasileiro a empresa AEL, que receberia a transferência de tecnologia acordada com o governo 

do Brasil e seria representante exclusiva da Elbit para fornecimento e manutenção dos 

equipamentos no país. Na prática, a Elbit transferiu tecnologia para uma subsidiária (uma 

empresa pertencente ao grupo Elbit Sytems), que perdeu a última licitação para a empresa 

brasileira Quartzo. Esta, por não ter acesso a todas as informações – afinal resguardadas pelo 

direito de propriedade intelectual e patentes –, vem enfrentando dificuldades para executar os 

serviços. As empresas Elbit e AEL travam com a Quartzo uma guerra comercial que pode 

inviabilizar a continuidade da atual contratação. 

 Ainda neste sentido, nem mesmo a interferência da FAB, que, por meio do CCA-SJ, 

vem pedindo à AEL que comercialize com a Quartzo, tem logrado resultados positivos. Na 

prática, a transferência de tecnologia da Elbit ficou circunscrita à empresa AEL, que pertence à 

própria Elbit. Os preços praticados pelo fabricante permanecem elevados: por exemplo, o uso 

 
20 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15. ed. São Paulo: 
Dialética, 2012, p. 407. 
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de um equipamento apenas para realizar um diagnóstico (sem a inclusão de eventual reparo) 

custaria mais de R$ 20 mil à empresa Quartzo. 

 Ultrapassado o tema da inviabilidade de competição, cabe também detalhar a questão 

da segurança nacional envolvida nessa contratação, pois está em jogo o vazamento de dados 

sigilosos. O simulador de voo traz informações reais sobre o comportamento da aeronave em 

voo, o que, no caso de aeronaves militares, assume caráter sensível, pois há risco de um 

potencial inimigo tomar conhecimento da nossa capacidade e, numa situação de conflito 

armado, elaborar uma estratégia de defesa ou mesmo de ataque com muito mais eficiência, 

tornando vulnerável a defesa do país. 

 Imagine-se um cenário de conflito onde o inimigo possua informações completas de 

uma aeronave de combate, tais como alcance, sistema de armas, sistema de defesa antiaérea, 

ângulos de manobra, formação de combate, posições e modos de ataque. Tendo em vista que 

todo o comportamento real da aeronave é reproduzido com fidelidade no simulador, a abertura 

de licitações, a pretexto de buscar melhores preços, ocasiona uma divulgação de dados secretos. 

Licitar e, sobretudo, fazê-lo com frequência, em vez de buscar um stakeholder, é o mesmo que 

contar todos os segredos abertamente. 

  São, portanto, dois os principais motivos que ensejariam o afastamento das 

modalidades competitivas pregão, concorrência, tomada de preços e convite e, por 

consequência, a aproximação aos institutos da contratação direta: (i) a impossibilidade de ser 

modelado um processo licitatório competitivo e (ii) a importância de se preservarem as 

informações contidas nos simuladores de voo em razão da segurança nacional. 

 Por derradeiro, deve ser reforçado, quanto aos critérios de desempenho abarcados neste 

trabalho, que esse modelo de contratação pública (licitação) não atendeu ao interesse público 

envolvido, sendo de entendimento uníssono no CCA-SJ que as contratações precisam ser 

revistas urgentemente. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO-NORMATIVO 

 

 Consideramos particularmente relevante para este trabalho empreender uma pesquisa 

jurisprudencial, que nos permitisse captar o entendimento do Tribunal de Contas da União no 

tocante à contratação de serviços de manutenção de simuladores de voo. Não foram encontradas 

decisões específicas sobre o tema, mas foi de grande valia a análise dos acórdãos que 

apresentavam casos em que a contratação direta se deu em função de garantir a segurança e a 

defesa nacional. Um total de dezesseis documentos, organizados no quadro a seguir, foi o 

material examinado, do qual se destaca o Acórdão n. 1.358/2018 – Ata 22/2018 – Plenário, que, 

conforme já mencionado, por ser o mais completo e recente, denominamos “acórdão 

paradigma”. 

 
Quadro 1 – Jurisprudência analisada 

 Acordão Data Processo Resumo 

01 Acórdão n. 228/2019 / 
Ata 2/2019 – Plenário 06/02/2019 023.421/2018-5 

Representação formulada por 
Unidade Técnica do TCU para 
diversas contratações na área de 
defesa. 
 

02 
Acórdão n. 

1.796/2019 / Ata 
28/2019 – Plenário 

31/07/2019 023.683/2018-0 

Representação formulada pela 
Secretaria de Fiscalização de 
Infraestrutura Hídrica, de 
Comunicações e de Mineração 
(SeinfraCOM), em face de possíveis 
irregularidades decorrentes da decisão 
adotada pelo Comitê Diretor e Grupo-
Executivo do Satélite Geoestacionário 
de Defesa e Comunicações 
Estratégicas 1 (SGDC 1) e pela 
Telecomunicações Brasileiras S. A. 
(Telebrás) de contratação da empresa 
Visiona Tecnologia Espacial S.A 
(Visiona). 
 

03 
Acórdão n. 

1.358/2018 / Ata 
22/2018 – Plenário 

13/06/2018 015.982/2018-1 

Consulta sobre a possibilidade de 
realização de contratações diretas 
durante a Intervenção Federal 
estabelecida pelo Decreto 9.288, de 16 
de fevereiro de 2018, que teve por 
finalidade pôr termo ao grave 
comprometimento da ordem pública 
no estado do Rio de Janeiro. 
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04 
Acórdão n. 

3.289/2014 / Ata 
47/2014 – Plenário 

26/11/2014 003.806/2008-7 

Pedido de reexame interposto pelo 
Departamento de Controle do Espaço 
Aéreo, contra o Acórdão 2.163/2012-
Plenário, exarado nos seguintes 
termos: vistos, relatados e discutidos 
estes autos de auditoria realizada no 
Departamento de Controle do Espaço 
Aéreo para exame da conformidade 
dos contratos 14/DECEA/2002 e 
22/DECEA/2007, referentes à 
manutenção e assistência técnica dos 
sistemas de suporte ao controle de 
tráfego aéreo e à defesa aérea 
nacional, ambos celebrados 
diretamente com a Fundação Atech, 
por inexigibilidade de licitação, e já 
extintos. 
 

05 

Acórdão n. 
1.810/2013 / Ata 

10/2013 – Segunda 
Câmara 

09/04/2013 001.949/2007-2 

Tomada de Contas Especial 
instaurada pela Secretaria de 
Economia e Finanças da Aeronáutica 
(SEFA) em razão de irregularidades 
na execução do contrato 005/CTA/R-
96. Irregularidades na execução de 
contrato com a realização de 
pagamentos sem a devida 
contraprestação, falhas 
administrativas determinantes da 
ocorrência do dano. Existência de 
débito e aplicação de multa. 
 

06 
Acórdão n. 

2.163/2012 / Ata 
31/2012 – Plenário 

15/08/2012 003.806/2008-7 

Auditoria realizada no Departamento 
de Controle do Espaço Aéreo para 
exame da conformidade dos contratos 
14/DECEA/2002 e 22/DECEA/2007, 
referentes à manutenção e assistência 
técnica dos sistemas de suporte ao 
controle de tráfego aéreo e à defesa 
aérea nacional, ambos celebrados 
diretamente com a Fundação Atech, 
por inexigibilidade de licitação, e já 
extintos. 
 

07 
Acórdão n. 

3.287/2011 / Ata 
54/2011 – Plenário 

07/12/2011 021.899/2006-8 

Pedidos de Reexame interpostos pelos 
Srs. Hélio da Silva Madalena, Lino 
Garcia Borges e Edgar da Silva 
Fagundes Filho (fls. 1/29, anexo 16, 
fls. 1/22, anexo 17 e fls. 1/7, anexo 
18), contra o Acórdão n. 2.994/2009 – 
Plenário. 
 

08 
Acórdão n. 5873/2010 

/ Ata 35/2010 – 
Segunda Câmara 

05/10/2010 825.057/1998-1 

Tomada de contas da 
Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal em 
Roraima – DPF/RR, relativa ao 
exercício de 1997. 
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09 
Acórdão n. 

2.994/2009 / Ata 
53/2009 – Plenário 

09/12/2009 021.899/2006-8 

Auditoria de conformidade e 
operacional realizada no Centro 
Gestor e Operacional do Sistema de 
Proteção da Amazônia (Censipam), 
originada do Acórdão TCU n. 
1.748/2006 - Plenário, com a 
finalidade de verificar a regularidade e 
a eficiência da gestão de 
equipamentos, bem como aspectos 
operacionais do funcionamento do 
órgão. 
 

10 
Acórdão n. 

1.722/2008 / Ata 
33/2008 – Plenário 

20/08/2008 020.840/2007-4 

Relatório de Auditoria, realizada em 
cumprimento ao subitem 9.10.2 do 
Acórdão n. 2.420/2006 - TCU – 
Plenário, tendo por objeto a 
operacionalidade, confiabilidade e 
efetividade do sistema de visualização 
radar X - 4000, utilizado para controle 
do tráfego aéreo no Sistema de 
Controle do Espaço Aéreo Brasileiro 
(SISCEAB). 
 

11 
Acórdão n. 

2.314/2008 / Ata 
43/2008 – Plenário 

22/10/2008 015.338/2005-1 

Representação formulada pela 
Secretaria de Controle Externo no 
Estado do Paraná – Secex/PR acerca 
de possíveis irregularidades ocorridas 
na aquisição de sistema de intercepção 
e monitoração telefônica, também 
conhecido como Sistema “Guardião”, 
no âmbito do Convênio da Secretaria 
Nacional de Segurança Pública do 
Ministério da Justiça (SENASP – MJ) 
n. 150/2002 (fls. 9-18), firmado entre 
a União, por intermédio do Ministério 
da Justiça, e o Estado do Paraná, por 
meio da Secretaria de Segurança 
Pública do Paraná – SESP/PR. 
 

12 
Acórdão n. 

1.959/2007 / Ata 
39/2007 – Plenário 

19/09/2007 023.618/2006-8 

Representação oriunda da conversão 
do Ofício n. 7/CMT/C-335, induzida 
por questões levantadas a partir do 
Relatório Final do Projeto CT-X, 
sobre possíveis obscuridades no 
relatório final do projeto CT-X. 

13 
Acórdão n. 193/2003 / 

Ata 07/2003 – 
Plenário 

12/03/2003 008.947/2002-9 

Relatório de Auditoria de 
acompanhamento da implantação do 
projeto Sivam, em atendimento ao 
item 8.3 da Decisão n. 806/96 - 
Plenário TCU, dando cumprimento ao 
Plano de Auditorias do 1º semestre de 
2002 para a 3ª Secretaria de Controle 
Externo deste Tribunal. Os trabalhos 
foram executados de 03 a 07.6.2002, 
abrangendo o período de 15.11.2001 a 
31.05.2002. 
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14 
Decisão n. 603/2002 / 

Ata 45/2002 – 
Segunda Câmara 

28/11/2002 012.799/2002-0 

Representação feita pela 3ª Secex em 
cumprimento ao item 8.3 da Decisão 
n. 795/1999 TCU - Plenário acerca do 
Programa de Reaparelhamento da 
FAB. Os projetos que compõem o 
programa estão sendo desenvolvidos 
de forma concomitante. Inviabilidade 
de acompanhamento do programa por 
meio de módulos sequenciais. 
Realização de inspeção para verificar 
a atual situação dos diversos projetos 
e a seleção dos fornecedores para o F-
X. Ausência de irregularidades. 
 

15 
Decisão n. 310/2000 - 

Ata 14/2000 – 
Plenário 

19/04/2000 930.290/1998-4 

Auditoria no Arsenal de Marinha do 
Rio de Janeiro - AMRJ, nas áreas de 
licitações, contratos e pessoal. 
Inobservância da Lei n. 8.666/93. 
Audiência. Acolhimento parcial das 
razões de justificativa. Inexistência de 
danos ao Erário. 
 

16 
Decisão n. 806/1996 / 

Ata 50/1996 – 
Plenário 

04/12/1996 003.974/1996-0 

Inspeção realizada junto ao Ministério 
da Aeronáutica por iniciativa deste 
Relator, comunicada ao Egrégio 
Plenário na Sessão Ordinária de 
17.01.96, com o objetivo de apurar a 
legitimidade do processo de seleção e 
contratação da firma fornecedora de 
equipamentos para o projeto SIVAM, 
realizada pela 3ª SECEX. Para maior 
clareza de exposição, elaborei este 
Relatório dividido em tópicos, 
conforme a seguir apresentados, 
utilizando-me, em grande parte, de 
excertos do relatório de inspeção 
produzido pela Unidade Técnica. 
 

Fonte: Pesquisa jurisprudencial realizada no sítio do TCU. Disponível em: 
<https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-bases/>. 
 

 Antes de nos debruçarmos no estudo dos precedentes do TCU, no entanto, será 

necessário tecer considerações acerca dos institutos de relevância jurídica para o trabalho. Os 

institutos da inexigibilidade de licitação, positivado no art. 25, bem como no disposto no art. 

26, e da dispensa de licitação, fundamentado no inciso IX do art. 24, todos da Lei n. 8.666/1993, 

merecem ser mais bem esclarecidos do ponto de vista de sua aplicação aos serviços de suporte 

logístico.  

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/todas-bases/
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4.1 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 
em especial: 
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser 
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, 
vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser 
feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local 
em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, 
Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, 
de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, 
vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente 
ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública. 
§ 1º Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo 
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, 
estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe 
técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita 
inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à 
plena satisfação do objeto do contrato. 
§ 2º Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se 
comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado 
à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público 
responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. 

 

 Em apertada síntese, o instituto da inexigibilidade pode ocorrer sob quatro condições: 

(i) com fundamento no caput, quando ocorrer a inviabilidade de competição referente à 

contratação de prestação de serviços; (ii) com fundamento no inciso I, envolvendo “aquisição 

de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 

representante comercial exclusivo”21; (iii) calcado no inciso II, ou seja, na contratação de 

serviços de natureza singular (importante citar que a súmula 252 do TCU versa sobre o tema); 

e por fim (iv) a contratação de profissional do setor artístico, cabendo ressaltar que “não há 

como estabelecer parâmetros objetivos de comparação nesse setor, uma vez que a essência de 

tal avaliação é estritamente subjetiva.”22 

 Como se pode observar, de modo geral, a contratação dos serviços de suporte logístico 

poderia ser embasada tanto no caput do art. 25 da Lei n. 8.666/1993 como no inciso II do mesmo 

dispositivo legal. No caso dos simuladores de voo que são o objeto deste estudo, a 

fundamentação mais adequada é a que recai sobre o próprio caput do art. 25, em face da 

impossibilidade de ser modelado um processo licitatório competitivo para equipamentos 

 
21 GARCIA, Flávio Amaral. Licitações e contratos administrativos: casos e polêmicas. 5. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2018, p. 326. 
22 GARCIA, Flávio Amaral. Licitações e contratos administrativos: casos e polêmicas. 5. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2018, p. 330. 
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únicos, que não têm similares, cuja manutenção pode demandar soluções ainda não testadas, 

conforme explicado na síntese conclusiva do capítulo anterior. 

 A inviabilidade caracteriza-se tanto por não ser possível definir previamente com 

exatidão o conteúdo a ser licitado como por haver hardware e software protegidos por patentes 

e propriedades intelectuais (por exemplo o código-fonte do IOS). Cabe salientar que, na área 

de TI, nem tudo é facilmente comprável; os códigos-fontes de software são soluções de 

engenharia únicas, que os fabricantes, por razões louváveis, não venderão ou, caso optem por 

fazê-lo, serão extremamente custosas. 

 Ainda não esgotado o tema, a opção desta contratação direta merece maiores 

comentários, pois o Acórdão n. 1.722/2008 – Plenário TCU aponta sólido entendimento daquela 

corte de contas de que a contratação de serviços de TI por inexigibilidade é possível quando 

relacionada aos serviços enumerados no art. 13 da Lei n. 8.666/1993 ou na manutenção de 

sistema e software cujo prestador do serviço detenha os direitos de propriedade intelectual, 

corroborados pelos Acórdãos n. 827/2007 – Plenário e n. 2.094/2004 – Plenário, todos do TCU. 

 No tocante à inviabilidade de competição, faz-se importante esclarecer os seguintes 

conceitos jurídicos: 

i. “Ausência de objetividade na seleção do objeto”23: esta hipótese caracteriza-se pela 

impossibilidade de seleção da proposta segundo critérios objetivos de comparação; 

muito embora seja possível atribuir valor às ofertas, os benefícios recebidos pela 

Administração Pública seriam relativamente imponderáveis, pois envolvem 

capacidades intelectuais e criativas; e 

ii. “Ausência de definição objetiva da prestação a ser executada”24: o presente pressuposto 

refere-se a contratações cujo conteúdo se definirá ao longo da própria execução, ou seja, 

a ausência de prestações prévias e exatas do que a contratada deverá cumprir inviabiliza 

a competição, pois as variáveis se definirão no decurso do tempo. A natureza do serviço, 

por si só, apresenta variáveis subjetivas e de inviável padronização, pois não se trata de 

afirmar que, a depender do vencedor do certame licitatório, “cada qual fará o que bem 

entender, mas que a criatividade dos particulares poderá resultar em obras melhores ou 

piores”25. 

 
23 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15. ed. São Paulo: 
Dialética, 2012, p. 407. 
24Ibidem. 
25Ibidem. 
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 A contratação dos serviços de suporte logístico para os simuladores poderia, portanto, 

recair sobre o instituto da inexigibilidade de licitação, conforme explanação apresentada. 

Todavia ainda há que ser estudada a hipótese de cabimento da dispensa de licitação, 

fundamentada no art. 24, IX, da Lei n. 8.666/1993, o que será objeto da próxima seção. 

 

4.2 DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Art. 24.  É dispensável a licitação: 
(...) IX - quando houver possibilidade de comprometimento da segurança 
nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, 
ouvido o Conselho de Defesa Nacional; 

 

 O instituto em questão, positivado no art. 24 da Lei n. 8.666/1993, apresenta um rol 

fechado com 35 incisos que permitem, em caráter excepcional, a não realização da licitação 

pública para a aquisição de um bem ou serviço. A dispensa de licitar, portanto, “envolve um 

juízo discricionário do administrador, que, diante da situação concreta, opta pela não realização 

do certame, por entender que o interesse público será mais bem atendido sem licitação”26. 

 Em outras palavras, existem os requisitos mínimos e necessários para a realização do 

certame licitatório, todavia, por uma exceção legal e de modo a melhor atender o interesse 

público, o administrador opta por realizar a contratação direta. Nesse sentido, também caminha 

o entendimento do doutrinador Carlos Ari Sundfeld (1995): 
A lei contempla casos de dispensa, que são aqueles em que, embora viável o 
certame, no critério do legislador é inconveniente fazê-lo, por circunstâncias 
diversas. Neles, apesar de a licitação atender aos reclamos do princípio da 
isonomia, permitindo a disputa igualitária pelos negócios públicos, desatende 
outros valores, também juridicamente tutelados.27 

 

 Importa para esta pesquisa adentrar o mérito da dispensa de licitação em contratações 

que envolvem riscos à segurança nacional e, por esse motivo, seriam dispensáveis à luz do 

inciso IX do art. 24 da Lei n. 8.666/1993. Conforme demonstrado no capítulo anterior, a escolha 

da contratação direta no caso em questão fundamenta-se na existência de informações sigilosas 

contidas nos simuladores de voo objeto de estudo deste trabalho. Como bem esclarecido, tais 

equipamentos guardam dados que envolvem diretamente a segurança nacional, logo, para 

preservá-los, é de suma importância evitar que sejam trocados, a todo momento, os 

fornecedores do seu suporte logístico. 

 
26 GARCIA, Flávio Amaral. Licitações e contratos administrativos: casos e polêmicas. 5. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2018, p. 304. 
27 SUNDFELD, Carlos Ari. Licitação e contrato administrativo: de acordo com as leis 8.666/93 e 8.883/94. 2. 
ed. São Paulo: Malheiros, 1995. 
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 Cabe salientar que o conceito de segurança nacional é algo bastante específico, que não 

deve ser confundido com o de segurança pública. Nesse sentido, a jurisprudência do TCU 

trouxe importantes colaborações para o tema, como o Acórdão n. 2.314/2008 – Plenário, em 

que se estabelece claramente a diferença entre os dois conceitos, de tal modo que mesmo órgãos 

da esfera federal não estariam, automaticamente, autorizados a sempre utilizar a contratação 

direta quando tratassem do tema segurança – deve estar claro que se trata de segurança 

nacional. 

 Entende-se por segurança nacional aquilo que envolve interesses referentes à 

permanência e à sobrevivência do Estado brasileiro, embora não se possa afastar que o 

agravamento da criminalidade em diversas regiões do Brasil tem trazido à tona novas 

discussões. Há que se reconhecer que a existência de grupos criminosos fortemente armados, 

organizados e capilarizados por todo o território nacional oferece desafios diretos e indiretos à 

soberania do Estado.  

 O “acórdão paradigma” enfrentou essa questão ao responder à consulta sobre a 

possibilidade de realização de contratações diretas durante a intervenção federal estabelecida 

pelo Decreto n. 9.288, de 16 de fevereiro de 2018, que teve por finalidade pôr termo ao grave 

comprometimento da ordem pública no estado do Rio de Janeiro. 

 Outra questão a ser enfrentada em torno da segurança nacional é a participação cada vez 

maior da iniciativa privada nas áreas de segurança e defesa. Nos acórdãos analisados, prevalece 

o entendimento de que as Forças Armadas devem ampliar o número de funcionários públicos 

para abastecer as lacunas hoje supridas pela iniciativa privada. Com o devido respeito, há que 

se discordar desse posicionamento da corte de contas, pois tal caminho só levaria a inchar cada 

vez mais o Estado brasileiro, aumentando seus custos e, possivelmente, a morosidade e 

ineficiência. 

 Quanto a esse ponto, o posicionamento desta pesquisa caminha de encontro às decisões 

do TCU, uma vez que, a nosso ver, a participação do particular na indústria de defesa deve ser 

amplamente fomentada. Saliente-se que a indústria bélica mais moderna e com maior 

capacidade instalada do mundo é basicamente privada. A formação militar não deve estar 

voltada a capacitar profissionais que responderão por atividades industriais, tampouco caberia 

às Forças Armadas acumular o conhecimento das novas soluções tecnológicas existentes. É 

preferível que esse conhecimento seja desenvolvido pela iniciativa privada, criando empregos 

e uma indústria de defesa forte e sólida. 

 Em outras palavras: 
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É extremamente problemático imaginar que a Aeronáutica construa aviões, 
que a Marinha desenvolva submarinos e que o Exército produza armamento. 
Essas são atividades industriais, ainda que se possa aludir a um setor 
diferenciado da atividade industrial. Por isso, é indispensável a atuação da 
iniciativa privada no aparelhamento das Forças Armadas.28 

 

 Embora seja limitada no tocante ao tema, a doutrina, bem como a jurisprudência do 

TCU, entende que os casos de possível comprometimento da segurança nacional que resultem 

em dispensa de licitação positivada no art. 24, IX, da Lei n. 8.666/1993 devem estar 

expressamente autorizados por decreto do presidente da República ou ser previamente 

submetidos à apreciação do Conselho de Defesa Nacional para que este se manifeste quanto ao 

risco de violação da segurança nacional e lhes conceda autorização de dispensa29, conforme 

disposto no art. 2º do Decreto n. 2.295/1997. 

 Seria, portanto, perfeitamente possível a realização da contratação dos serviços de 

suporte logístico para simuladores de voo ora analisados por dispensa de licitação, com 

fundamento no inciso IX do art. 24 da Lei n. 8.666/1993. Com a revogação do Decreto n. 

8.135/2013 pelo Decreto n. 9.637/2018, a fundamentação para tal pretensão acha-se no inciso 

III do art. 2º deste último30 c/c o inciso III do art. 1º do Decreto n. 2.295/199731. 

 Tal arcabouço legal sustentaria essa modalidade de contratação, visto que os dados 

produzidos e armazenados nos simuladores de voo são itens de segurança nacional. Trata-se 

não só de informações reais sobre o comportamento da aeronave em voo como de outros tópicos 

sensíveis, cujo sigilo é estratégico. Em outras palavras, é dispensada a licitação em situações 

que envolvam contratação de serviços técnicos especializados para as áreas de segurança da 

informação, que englobam a segurança física e a proteção de dados organizacionais. 

 

 
28 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15. ed. São Paulo: 
Dialética, 2012, p. 362. 
29 Cf. Acórdão n. 1.358/2018 – Ata 22/2018 – Plenário (“acórdão paradigma”). 
30 “Art. 2º Para os fins do disposto neste Decreto, a segurança da informação abrange: 
... III - a segurança física e a proteção de dados organizacionais;” (grifo nosso) In: BRASIL. Presidência da 
República. Decreto n. 9.637, de 26 de dezembro de 2018. Institui a Política Nacional de Segurança da Informação, 
dispõe sobre a governança da segurança da informação, e altera o Decreto n. 2.295, de 4 de agosto de 1997, que 
regulamenta o disposto no art. 24, caput , inciso IX, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e dispõe sobre a 
dispensa de licitação nos casos que possam comprometer a segurança nacional. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9637.htm. Acesso em: 24 jun. 2018. 
31 “Art. 1º Ficam dispensadas de licitação as compras e contratações de obras ou serviços quando a revelação de 
sua localização, necessidade, característica do seu objeto, especificação ou quantidade coloque em risco objetivos 
da segurança nacional, e forem relativas à: 
... III - aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos especializados para as áreas de inteligência, 
de segurança da informação, de segurança cibernética, de segurança das comunicações e de defesa cibernética.” 
(grifo nosso). In: Ibidem. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9637.htm
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4.3. JUSTIFICATIVA EXIGIDA NO ART. 26 DA LEI N. 8.666/1993 
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e 
seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 
necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo 
único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à 
autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no 
prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. 
Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os 
seguintes elementos: 
I – caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente 
risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso; 
II – razão da escolha do fornecedor ou executante; 
III – justificativa do preço. 
IV – documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão 
alocados. 

 

 A leitura da jurisprudência do TCU, bem como da doutrina que circunda o tema, 

demonstra a relevância da adequada justificativa positivada no dispositivo legal do art. 26 da 

Lei n. 8.666/1993. A interpretação dos acórdãos apresentados leva ao entendimento de que os 

enquadramentos legais de dispensa e inexigibilidade possuem relevância secundária em relação 

a todo o arcabouço de justificativas exigidas no dispositivo legal. 

 Ainda neste sentido, deve ser destacado que, embora o enquadramento legal da dispensa 

ou inexigibilidade não atenda à melhor técnica ou ainda existam divergências de hermenêutica 

jurídica quanto ao caso concreto, tal erro pode ser sanado ou até mesmo superado desde que se 

atendam de modo adequado, completo e robusto as justificativas exigidas no art. 26 da Lei n. 

8.666/1993. 

 Importante salientar que, nos acórdãos encontrados, há decisões que enfrentam o tema. 

Nestes os gestores são punidos pela não observação do previsto no art. 26 da Lei n. 8.666/1993, 

ainda que não se tenha configurado danos ao erário, cabendo especial destaque à justificativa 

de preços: “[...] a pacífica jurisprudência desta Corte, no sentido de que a justificativa de preço 

é elemento essencial da contratação [...]” (Acórdão n. 3.287/2011 / Ata 54/2011 – Plenário). 

 Portanto, como bem demostrado, um enquadramento legal equivocado pode até ser 

superado ou sanado, todavia os documentos comprobatórios que atendam o disposto no art. 26 

da Lei nº 8.666/1993 devem ser totalmente adequados e suficientes para o caso concreto. Por 

tal motivo, passaremos a analisar em detalhes o conteúdo do dispositivo legal pertinente à 

contratação de suporte logístico para os simuladores de voo objeto deste trabalho. 
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 No cenário acima desenhado, deverá ser observado, para a contratação de suporte 

logístico, o disposto no caput e nos incisos II e III do art. 26 da Lei n. 8.666/1993. Dever-se-á 

obedecer com rigor aos prazos, bem como atentar para a justificativa da escolha do fornecedor 

e dos preços a serem praticados pela futura contratante, conforme esclarecimento a seguir: 

i. Caput do art. 26 da Lei n. 8.666/1993: em consonância com a redação do dispositivo 

legal, os prazos determinados devem ser objeto de cautela do gestor. A comunicação da 

dispensa ou inexigibilidade de licitação deverá ser enviada, “dentro de 3 (três) dias, à 

autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 

(cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos”. 

ii. Inciso II do art. 26 da Lei n. 8.666/1993: neste dispositivo legal, repousa a obrigação da 

Administração Pública de apresentar os fatos e fundamentos que justifiquem a escolha 

do fornecedor, a qual poderá ocorrer por diversas razões (de ordem técnica, econômica 

ou subjetiva ou mesmo por ser a empresa detentora da propriedade intelectual e/ ou da 

patente do produto ou serviço ou ainda por deter exclusividade sobre a produção ou o 

serviço). Claro está que a justificativa deve ir ao encontro daquelas que ensejaram a 

contratação direta em questão. No caso do objeto desta pesquisa, supondo uma 

contratação calcada na exclusividade da contratada no fornecimento dos serviços, 

decorrente de direitos de propriedade intelectual ou patente, deve ser comprovado que 

o hardware e o software a serem mantidos estão protegidos por tais direitos. 

 A escolha do fornecedor, na contratação do suporte logístico para os simuladores de voo 

objeto deste trabalho, poderá ser realizada por um procedimento simplificado de competição, 

tal qual foi feito pela própria FAB na primeira fase das contratações internacionais, modelo este 

que alçou excelente desempenho. 

 Aqui cabe assinalar que tal ideia se baseia no conceito, apresentado por Marçal Justen 

Filho32, segundo o qual contratação direta não significa ausência de licitação. 

iii. Inciso III do art. 26 da Lei n. 8.666/1993: ultrapassadas as fases anteriores, aqui, muito 

provavelmente, repousa a maior dificuldade da Administração Pública. Após 

entendimento dos julgados analisados, percebe-se certa falta de preocupação em bem 

justificar os preços a serem praticados na contratação, pelo menos na concepção do 

TCU. Como já citado, a jurisprudência pacífica daquela corte de contas caminha no 

sentido de que a justificativa de preços é elemento fundamental na contratação. 

 
32 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15. ed. São Paulo: 
Dialética, 2012. 
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 Saindo do campo da abstração e pousando no caso em estudo, a justificativa dos preços, 

caso adotada a sugestão do inciso anterior, encontraria respaldo na própria Matriz de Avaliação 

para escolha da empresa vencedora após o credenciamento e as demais etapas apontadas. 

Todavia, também é cabível realizar uma pesquisa de mercado entre as empresas que poderiam 

ser credenciadas ou ainda, caso se opte por uma terceirização de mão de obra, apresentar as 

planilhas da Instrução Normativa n. 5, de 26 de maio de 2017, e suas atualizações, no que 

couber, de modo a poder comparar os custos unitários da planilha com o correspondente no 

mercado. Nesse caso, os itens deverão ser analisados um a um. 
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5 ABORDAGEM ANALÍTICA: JURISPRUDÊNCIA DO TCU 

 O estudo da jurisprudência do TCU, que será desenvolvido nesta seção, servirá de 

arcabouço para as recomendações finais da pesquisa. A análise do material será feita em duas 

etapas: num primeiro momento, será realizado um exame geral de 15 dos 16 acórdãos e 

posteriormente um exame pormenorizado do “acórdão paradigma”. Cada acórdão será descrito 

da seguinte forma: (i) narrativa do caso concreto; (ii) questão jurídica de fundo; (iii) ratio 

decidendi do acórdão; e (iv) aplicabilidade nas recomendações de conduta, sendo que a 

jurisprudência paradigmática será mais bem analisada. 

 

5.1 ANÁLISE GERAL 

1) Acórdão n. 228/2019 – Ata 2/2019 – Plenário 

(i) narrativa do caso concreto: o presente acórdão trata de representação formulada pela unidade 

técnica do TCU em face de aquisições de automóveis, utilitários e caminhões para uso militar, 

realizadas pelo Comando do Exército, por meio dos pregões eletrônicos – PE 4 e 5/2018, do 

Comando Logístico do Exército – COLOG. 

(ii) questão jurídica de fundo: houve suspeitas de sobrepreço nos produtos adquiridos, os quais 

receberam tratamento personalizado (“customização”) para aplicação específica nas Forças 

Armadas. Os técnicos do TCU compararam essa compra com uma aquisição por dispensa de 

licitação, fundamentada no inciso XIX do art. 24 da Lei n. 8.666/1993, dos mesmos veículos 

pelo Comando da Marinha e identificaram que a contratação por pregão eletrônico apresentou 

preços 34,12% superiores aos da aquisição por contratação direta. 

(iii) ratio decidendi: nos fundamentos da decisão, o TCU reconheceu a representação e no 

mérito a julgou procedente, determinando que o Comando do Exército realizasse a 

renegociação dos preços dos veículos e, caso não conseguisse fazê-lo, adquirisse somente 

veículos indispensáveis às suas atividades e pelo tempo necessário para realizar nova 

contratação a preços mais ajustados ao mercado. 

(iv) aplicabilidade nas recomendações de conduta: o acórdão acima evidencia que a utilização 

das modalidades competitivas não garante probidade e melhor preço. A aquisição dos mesmos 

veículos realizada pelo Comando da Marinha em contratação direta por dispensa de licitação 

apresentou preços mais ajustados ao mercado. 

 

2) Acórdão n. 1.796/2019 – Ata 28/2019 – Plenário 

(i) narrativa do caso concreto: o presente acórdão trata de representação em face da decisão, 

adotada pelo Comitê Diretor e pelo Grupo Executivo do Satélite Geoestacionário de Defesa e 
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Comunicações Estratégicas 1 (SGDC 1) e pela empresa Telecomunicações Brasileiras S.A. 

(Telebras), de contratação da empresa Visiona Tecnologia Espacial S.A. (Visiona). 

(ii) questão jurídica de fundo: houve indícios de irregularidades decorrentes da contratação da 

empresa Visiona (realizada por inexigibilidade de licitação, com base no art. 25, caput, da Lei 

n. 8.666/1993) para proceder à busca de fornecedores e à integração do Satélite Geoestacionário 

de Defesa e Comunicações Estratégicas 2 (SGDC 2). A fundamentação da contratação direta 

repousa na expertise técnica da contratada e no fato de estar ela sob o controle de capital 

nacional, bem como na necessidade de garantir a segurança e as comunicações estratégicas do 

Projeto SGDC. 

(iii) ratio decidendi: nos fundamentos da decisão, o TCU reconheceu a representação e 

considerou-a parcialmente procedente, determinando que a Telebras não realize a fase de 

request for proposal (RFP) do SGDC 2 até que diversas medidas (9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.1.3, 

9.3.1.4, 9.3.1.5, 9.3.1.6 e 9.3.1.7) do acórdão sejam cumpridas e que se retifique “a justificativa 

da precificação aceita no Contrato 11/2018/3820-TB, firmado com a Visiona, por 

inexigibilidade de licitação, tendo em vista a insuficiência dos argumentos apresentados, em 

discordância com os princípios da finalidade, da motivação, da razoabilidade, do interesse 

público e da eficiência, previstos no caput do art. 2º da Lei 9.784/1999 c/c os arts. 26, parágrafo 

único, inciso III, da Lei 8.666/1993, e 91, § 3º, da Lei 13.303/2016 e com a jurisprudência do 

TCU, exemplificada pelos Acórdãos 1.007/2018-TCU-Plenário, de relatoria da ministra Ana 

Arraes, e 1.570/2018-TCU-Plenário, de relatoria do ministro Augusto Nardes”. 

(iv) aplicabilidade nas recomendações de conduta: a decisão apresentou excelentes orientações 

acerca da necessidade de bem fundamentar a contratação por inexigibilidade de licitação, 

cumprindo o disposto no art. 26 da Lei n. 8.666/1993, com ênfase nos incisos II e III. 

 

3) Acórdão n. 3.289/2014 – Ata 47/2014 – Plenário 

(i) narrativa do caso concreto: o presente acórdão trata do pedido de reexame interposto pelo 

Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), em face do Acórdão n. 2.163/2012-

Plenário, que analisou a contratação de serviços técnicos especializados de manutenção 

preventiva e corretiva, assistência técnica e assessoria técnica para os sistemas de controle de 

tráfego e defesa aérea, sendo a contratante o DECEA e a contratada a Fundação Atech. 

(ii) questão jurídica de fundo: foram identificadas irregularidades em contratação direta por 

inexigibilidade de licitação, amparada no caput do art. 25 da Lei n. 8.666/1993, referendadas 

no Acórdão n. 2.163/2012 – Plenário. 
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(iii) ratio decidendi: nos fundamentos da decisão, o TCU reconheceu o pedido de reexame para, 

no mérito, negar-lhe provimento. A corte entendeu que as novas informações trazidas pelo 

DECEA não apresentavam o condão de reformar a decisão anterior. 

(iv) aplicabilidade nas recomendações de conduta: em seu voto, o relator reforça a necessidade 

de cumprimento das exigências do art. 26 da Lei n. 8.666/1993, em especial o inciso III, que 

trata da justificativa dos preços praticados. 

 

4) Acórdão n. 1.810/2013 – Ata 10/2013 – Segunda Câmara 

(i) narrativa do caso concreto: o presente acórdão trata de tomada de contas especial, instaurada 

pela Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica (SEFA) por meio da Portaria C-

11/SEFA, de 21 de junho de 2004, decorrente de contratação de fabricação, montagem e 

instalação de uma usina piloto para síntese de MAPO e agentes de ligação, destinada à Usina 

Cel. Abner do IAE/CTA, sendo a contratante o Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE) e a 

contratada a empresa Rinaldi Equipamentos Industriais Ltda. 

(ii) questão jurídica de fundo: houve indícios de débitos decorrentes de pagamentos indevidos 

realizados à empresa Rinaldi Equipamentos Industriais Ltda., em face da inexecução do objeto 

relativo ao contrato n. 005/CTA/R-96, de 18 de dezembro de 1996, sendo a contratação 

realizada por inexigibilidade de licitação, amparada no art. 15, I, da Lei n. 8.666/1993. 

(iii) ratio decidendi: nos fundamentos da decisão, o TCU reconheceu a existência de 

irregularidades na execução contratual. Julgou irregulares as contas de diversos responsáveis, 

bem como determinou a devolução de valores aos cofres da União e aplicou multas individuais. 

(iv) aplicabilidade nas recomendações de conduta: a principal contribuição do acórdão foi a 

importância de respeitar as fases do processo administrativo, cuidando para que cada atividade 

ocorra no seu devido tempo, seguindo as determinações de instrumentos legais, pois, conforme 

demonstrado nos autos do acórdão, a emissão da nota de empenho fora realizada muito antes 

da conclusão do termo de inexigibilidade de licitação e da assinatura do contrato. 

 

5) Acórdão n. 2.163/2012 – Ata 31/2012 – Plenário 

(i) narrativa do caso concreto: o presente acórdão trata de auditoria realizada no DECEA para 

exame da conformidade dos contratos n. 14/DECEA/2002 e n. 22/DECEA/2007, referentes à 

manutenção e à assistência técnica dos sistemas de suporte ao controle de tráfego aéreo e à 

defesa aérea nacional, relacionando-se diretamente com o apresentado no item “3” desta seção, 

sendo este o acórdão motivador daquele. 
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(ii) questão jurídica de fundo: houve indícios de irregularidades nos citados contratos, sendo 

que a contratação fora realizada por inexigibilidade, amparada no caput do art. 25 da Lei n. 

8.666/1993. 

(iii) ratio decidendi: nos fundamentos da decisão, o TCU reconheceu a existência de 

superfaturamento nas contratações, determinando a devolução aos cofres públicos dos valores 

apurados. Foi enumerada uma série de irregularidades, apontadas no subitem 9.2 do acórdão. 

(iv) aplicabilidade nas recomendações de conduta: constituem importante alerta as 

irregularidades apontadas no subitem 9.2 do acórdão, mas tem especial relevo para este estudo 

o item 8, “c”, do voto da relatora, em que afirma ter o inciso I do art. 25 da Lei n. 8.666/1993 

aplicação apenas em aquisição de material, equipamento ou gênero fornecido por representante 

comercial exclusivo (Acórdão n. 827/2007 – Plenário) e que, quanto à prestação de serviços 

(conforme o inciso II do art. 25), o entendimento da corte (Acórdãos n. 1.390/2003 e n. 

2.418/2006, ambos do Plenário) caminha para a necessidade, simultânea, de três elementos: (i) 

profissional especializado; (ii) a notória especialização do profissional ou empresa; e (iii) 

natureza singular do serviço a ser contratado. 

 

6) Acórdão n. 3.287/2011 – Ata 54/2011 – Plenário33 

(i) narrativa do caso concreto: o presente acórdão trata de pedidos de reexame interpostos em 

face do Acórdão n. 2.994/2009 – Plenário, que realizou auditoria de conformidade e operacional 

no Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam). 

(ii) questão jurídica de fundo: foram identificadas irregularidades na execução dos Contratos n. 

86/2003 e n. 14/2004, os quais tratavam da (i) prestação de serviços especializados de suporte 

técnico à operação de rede de terminais de usuários remotos do Sipam e da (ii) prestação de 

serviços especializados de suporte técnico à operação de rede de terminais de usuários remotos 

dos Centros Regionais, do Centro de Apoio Logístico e do Núcleo Técnico-Operacional do 

Sipam, respectivamente. Em ambos os casos, a contratação foi realizada por dispensa de 

licitação, amparada no inciso IX do art. 24 da Lei n. 8.666/1993. 

(iii) ratio decidendi: nos fundamentos da decisão, o TCU reconheceu os recursos para, no 

mérito, dar-lhes provimento parcial, reduzindo o valor da multa outrora definida no Acórdão n. 

2.994/2009 – Plenário, para dois dos três recorrentes. 

(iv) aplicabilidade nas recomendações de conduta: o acórdão contribui sobremaneira para o 

presente trabalho, pois apresenta um entendimento bastante sólido do TCU de que, mesmo não 

 
33 O Acórdão n. 2.994/2009 – Ata 53/2009 – Plenário se relaciona com o apresentado no item “6” desta seção, 
sendo este o acórdão motivador daquele, não havendo mais que ser apresentado. 
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havendo comprovação de superfaturamento ou sobrepreço, o processo administrativo deve ser 

muito bem instruído, com a devida justificativa de preços, pois, conforme o item 8 do voto do 

relator: “...a inexistência de superfaturamento não elide a irregularidade decorrente da ausência 

de adequada justificativa de preço na dispensa de licitação... a pacífica jurisprudência desta 

Corte, no sentido de que a justificativa de preço é elemento essencial da contratação, posto que 

a sua validade depende da verificação da razoabilidade do preço ajustado, conforme previsto 

no art. 26, inciso III, da Lei nº 8.666/93”. (grifo nosso) 

 

7) Acórdão n. 5.873/2010 – Ata 35/2010 – Segunda Câmara 

(i) narrativa do caso concreto: o presente acórdão trata de tomada de contas da Superintendência 

Regional do Departamento de Polícia Federal em Roraima – DPF/RR, relativa ao exercício de 

1997. 

(ii) questão jurídica de fundo: análise de diversas contratações realizadas pela Superintendência 

Regional do Departamento de Polícia Federal em Roraima – DPF/RR, das quais uma 

contratação direta chama a atenção, pois inicialmente o contrato se dera por inexigibilidade de 

licitação, com fulcro no inciso II do artigo 25 da Lei n. 8.666/1993, e, posteriormente, o gestor 

em sua defesa alegou que o amparo recairia sobre o inciso IX do mesmo dispositivo legal. 

(iii) ratio decidendi: nos fundamentos da decisão, o TCU reconheceu a irregularidade das contas 

de dois responsáveis, determinando a aplicação de multa pecuniária a um deles, e a regularidade 

das demais contas. 

(iv) aplicabilidade nas recomendações de conduta: o acórdão contribui com o trabalho na 

medida em que reforça que os fundamentos da dispensa calcada no inciso IX do art. 24 da Lei 

n. 8.666/1993 devem ser condicionados aos casos estabelecidos em decreto presidencial, 

ouvido o Conselho de Defesa Nacional, e ainda tratarem da segurança nacional, não da 

segurança pública federal. 

 

8) Acórdão n. 1.722/2008 – Ata 33/2008 – Plenário 

(i) narrativa do caso concreto: o presente acórdão trata de relatório de auditoria, realizada em 

cumprimento ao subitem 9.10.2 do Acórdão n. 2.420/2006 - TCU – Plenário, tendo por objeto 

a operacionalidade, confiabilidade e efetividade do sistema de visualização radar X-4000, 

utilizado para controle do tráfego aéreo no SISCEAB (Sistema de Controle do Espaço Aéreo 

Brasileiro). 

(ii) questão jurídica de fundo: a utilização do instituto da inexigibilidade de licitação para 

contratações relativas ao desenvolvimento e à manutenção do sistema X-4000. 



78 
 

 

(iii) ratio decidendi: nos fundamentos da decisão, o TCU apresentou uma série de 

recomendações (subitem 9.1.1 do acórdão) de melhorias do sistema de visualização radar X-

4000, bem como a aplicação de sanções (9.1.2 do acórdão) à contratada. 

(iv) aplicabilidade nas recomendações de conduta: no subitem 7.11 do relatório, é apresentado 

o entendimento consolidado do TCU “...de que a inexigibilidade de licitação para a prestação 

de serviços de informática somente é admitida quando guarda relação com os serviços 

relacionados no art. 13 da Lei nº 8.666/93 ou quando se referir à manutenção de sistema ou 

software em que o prestador do serviço detenha os direitos de propriedade intelectual...” e que 

os acórdãos n. 827/2007 – Plenário e n. 2.094/2004 – Plenário consolidam essa interpretação. 

 

9) Acórdão n. 2.314/2008 – Ata 43/2008 – Plenário 

(i) narrativa do caso concreto: o presente acórdão trata de representação em face da aquisição 

de sistema de intercepção e monitoração telefônica, também conhecido como Sistema 

“Guardião”, no âmbito do Convênio SENASP/MJ, firmado entre a União, por intermédio do 

Ministério da Justiça, e o Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado de Segurança 

Pública – SESP/PR. 

(ii) questão jurídica de fundo: indícios de irregularidades ocorridas na contratação do Sistema 

“Guardião”, realizada por dispensa de licitação fundamentada no inciso IX do art. 24 da Lei n. 

8.666/1993, e distinção entre “segurança nacional” e “segurança pública”. 

(iii) ratio decidendi: nos fundamentos da decisão, o TCU reconheceu a representação para, no 

mérito, julgá-la parcialmente procedente, tendo acolhido as justificativas apresentadas pelo 

secretário da Segurança Pública do Estado do Paraná, restando superada a utilização equivocada 

do inciso IX do art. 24 da Lei n. 8.666/1993, conforme descrito no item 15 do voto do relator: 

“Portanto, ainda que por fundamento legal diverso (inexigibilidade de licitação), entendo que 

não se pode falar em irregularidade por parte da SESP/PR na contratação direta do Sistema 

‘Guardião’, ademais quando se sabe que diversos outros órgãos da Administração Pública, seja 

na esfera federal ou estadual, assim procederam, a exemplo das Superintendências da Polícia 

Federal nos Estados do Rio de Janeiro e de Santa Catarina, consoante já mencionado”. 

(iv) aplicabilidade nas recomendações de conduta: muito embora a contratação tenha ocorrido 

em âmbito estatual, a decisão traz uma importante conceituação sobre a diferença entre 

“segurança nacional” e “segurança pública”, conforme descrito no item 9 do voto do relator: 

“Assim, não que há se confundir ‘segurança nacional’ com ‘segurança pública’, podendo-se 

dizer, grosso modo, que aquela [segurança nacional] envolve ações de sobrevivência e de defesa 

do Estado e da nação brasileira em face de ameaças internas e externas, enquanto esta 
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[segurança pública] cuida de ações do próprio Estado brasileiro, nas suas diversas esferas, ‘para 

a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio’, conforme 

prescreve a Constituição Federal no seu art. 144”. 

 

10) Acórdão n. 1.959/2007 – Ata 39/2007 – Plenário 

(i) narrativa do caso concreto: o presente acórdão trata de representação oriunda da conversão 

do Ofício n. 7/CMT/C-335, induzida por questões levantadas a partir do relatório final do 

Projeto CT-X, o qual buscava a aquisição de aeronaves para substituição dos atuais C-95 

Bandeirantes. 

(ii) questão jurídica de fundo: indícios de irregularidades ocorridas na aquisição de aeronaves 

do Projeto CT-X, realizada por dispensa de licitação com fundamento no inciso IX do art. 24 

da Lei n. 8.666/1993. 

(iii) ratio decidendi: nos fundamentos da decisão, o TCU reconheceu a representação para, no 

mérito, julgá-la improcedente, entendendo que as justificativas apresentadas demonstram 

adequabilidade ao instituto da dispensa de licitação calcada no inciso IX do art. 24 da Lei n. 

8.666/1993. 

(iv) aplicabilidade nas recomendações de conduta: o presente acórdão reforça que as 

contratações fundadas na dispensa de licitação em razão da segurança nacional admitem a 

ausência de ampla divulgação acerca do procedimento de contratação, sendo possível a criação 

de uma pré-seleção de fornecedores. 

 

11) Acórdão n. 193/2003 – Ata 07/2003 – Plenário 

(i) narrativa do caso concreto: o presente acórdão trata de relatório de auditoria de 

acompanhamento da implantação do Projeto Sivam, em atendimento ao item 8.3 da Decisão n. 

806/96 – Plenário TCU, dando cumprimento ao Plano de Auditorias do 1º semestre de 2002 

para a 3ª Secretaria de Controle Externo (3ª Secex) deste tribunal. 

(ii) questão jurídica de fundo: contratação da empresa Atech por dispensa de licitação, 

fundamentada no inciso IX do art. 24 da Lei n. 8.666/1993, quando deveria ter sido realizada 

por inexigibilidade de licitação, à luz do inciso II do art. 25 da Lei n. 8.666/1993. 

(iii) ratio decidendi: nos fundamentos da decisão, o TCU determinou à 3ª Secex medidas para 

continuar as inspeções do Projeto Sivam, bem como a necessidade de comunicar à Casa Civil 

que envide esforços no sentido de tornar plenamente operacional o Sistema de Proteção da 

Amazônia. 
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(iv) aplicabilidade nas recomendações de conduta: ainda que o acórdão trate de contratações 

diretas pertinentes a esta pesquisa, sua colaboração foi singela, tão somente alertando sobre a 

melhor escolha do enquadramento legal, pois, conforme apresentado nos subitens 40.6.1, 40.6.2 

e 40.6.3 do relatório, a empresa em questão já havia sido contratada para integração do Projeto 

Sivam como um todo e esta nova contratação para o Sistema de Proteção da Amazônia (um 

complemento ao Projeto Sivam) deveria ocorrer por inexigibilidade de licitação, à luz do inciso 

II do art. 25 da Lei n. 8.666/1993, por notória especialização da contratada. 

 

12) Decisão n. 603/2002 – Ata 45/2002 – Segunda Câmara 

(i) narrativa do caso concreto: o presente acórdão trata de representação feita pela 3ª Secex, em 

cumprimento ao item 8.3 da Decisão n. 795/1999 TCU – Plenário, acerca do Programa de 

Reaparelhamento da FAB, que requer a realização de inspeção para verificar a atual situação 

dos diversos projetos e a seleção dos fornecedores para o F-X. 

(ii) questão jurídica de fundo: realização de contratações fundamentadas no inciso IX do art. 24 

da Lei n. 8.666/1993, em especial para a aquisição da aeronave do Projeto F-X. 

(iii) ratio decidendi: nos fundamentos da decisão, o TCU conheceu da presente representação 

e, no mérito, julgou-a procedente, entretanto sem irregularidade nos atos públicos praticados, 

determinando que a 3ª Secex promova o regular acompanhamento por meio da realização de 

auditorias semestrais, bem como o Comando da Aeronáutica observe o disposto no subitem 8.3 

da decisão. 

(iv) aplicabilidade nas recomendações de conduta: a contribuição do presente acórdão acha-se 

positivada no subitem 8.3 da decisão, que determina ao Comando da Aeronáutica observar o 

disposto nos artigos 70, caput, e 74, IV, CF/88 c/c os artigos 75, I, e 77 da Lei n. 4.320/1964. 

 

13) Decisão n. 310/2000 – Ata 14/2000 – Plenário 

(i) narrativa do caso concreto: o presente acórdão trata de auditoria no Arsenal de Marinha do 

Rio de Janeiro – AMRJ, nas áreas de licitações, contratos e pessoal. 

(ii) questão jurídica de fundo: revela-se de interesse para este trabalho a contratação da empresa 

Podium Arquitetura e Consultoria Ltda. por inexigibilidade de licitação, calcada no art. 25, 

inciso II, da Lei n. 8.666/1993. 

(iii) ratio decidendi: nos fundamentos da decisão, o TCU acolheu parcialmente as justificativas 

apresentadas pelos responsáveis e, diante da inexistência de danos ao erário, determinou que o 

Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro – AMRJ cumprisse o disposto no subitem 8.1 da decisão. 
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(iv) aplicabilidade nas recomendações de conduta: na contratação da empresa Podium 

Arquitetura e Consultoria Ltda., o TCU faz importantes observações sobre a utilização do 

instituto da inexigibilidade de licitação ou do instituto da dispensa de licitação. No 

entendimento dos seus técnicos, a contratação melhor recairia sobre a dispensa, baseada no 

inciso IX do art. 24 da Lei n. 8.666/1993. 

 Como a empresa foi contratada para “elaboração de projetos de arquitetura e para 

manutenção e modernização das instalações prediais e industriais do complexo naval da Ilha 

das Cobras”, era presumível que não houvesse singularidade envolvida no serviço. O problema 

recairia, todavia, sobre o princípio da publicidade, uma vez que o comprometimento do sigilo 

poderia pôr em risco a segurança nacional. Seria, portanto, o enquadramento mais adequado 

para esse caso, de fato, o art. 24, IX, da Lei n. 8.666/1993. 

 Por fim, diferentemente do resultado do Acórdão n. 3.287/2011 – Ata 54/2011 – 

Plenário, neste caso a ausência da justificativa, insculpida no inciso II do art. 26 da Lei n. 

8.666/1993, foi superada em razão de inexistência de danos ao erário, não havendo aplicação 

de multa aos gestores responsáveis. 

 

14) Decisão n. 806/1996 – Ata 50/1996 – Plenário 

(i) narrativa do caso concreto: o presente acórdão trata de inspeção realizada no Ministério da 

Aeronáutica por iniciativa do Relator deste julgado, comunicada ao Egrégio Plenário na Sessão 

Ordinária de 17 de janeiro de 1996, com o objetivo de apurar a legitimidade do processo de 

seleção e contratação da firma fornecedora de equipamentos para o projeto Sivam, realizada 

pela 3ª Secex. 

(ii) questão jurídica de fundo: contratação da empresa Raytheon por dispensa de licitação, 

fundamentada no inciso IX do art. 24 da Lei n. 8.666/1993, para fornecimento de equipamentos 

para o Projeto Sivam. 

(iii) ratio decidendi: nos fundamentos da decisão, o TCU considerou regulares todos os atos 

praticados pelo Ministério da Aeronáutica na contratação da empresa fornecedora de 

equipamentos para o Projeto Sivam, bem como determinou o ajustamento de alguns atos 

perfeitamente sanáveis. 

(iv) aplicabilidade nas recomendações de conduta: no item 32 do relatório, a equipe técnica 

entendeu “que os requisitos formais estabelecidos pela Lei (possibilidade de comprometimento 

da segurança nacional, requisito de mérito e formalização mediante Decreto, com audiência 

prévia do Conselho de Defesa Nacional) foram satisfeitos” e essa conclusão foi seguida na 

decisão. 
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5.2 “ACÓRDÃO PARADIGMA” (ACÓRDÃO N. 1.358/2018 – ATA 22/2018 – PLENÁRIO) 

 

 Merece o devido destaque o acórdão aqui denominado “paradigma”, que trouxe a este 

trabalho importantes subsídios às recomendações de conduta em casos contratação por dispensa 

de licitação a serem propostas adiante. 

(i) narrativa do caso concreto: o presente acórdão trata de consulta sobre a possibilidade de 

realização de contratações diretas durante a intervenção federal estabelecida pelo Decreto n. 

9.288, de 16 de fevereiro de 2018, que teve por finalidade pôr termo ao grave comprometimento 

da ordem pública no estado do Rio de Janeiro. 

(ii) questão jurídica de fundo: a possibilidade de contratações diretas com fundamento nos 

incisos IV, IX e XVIII do art. 24 da Lei n. 8.666/1993 durante a intervenção federal no Rio de 

Janeiro. 

(iii) ratio decidendi: nos fundamentos da decisão, o TCU reconheceu a consulta e apresentou 

orientações, contidas no subitem 9.2 da decisão. 

(iv) aplicabilidade nas recomendações de conduta: a decisão em análise apresenta a mais 

completa orientação sobre o tema da contratação por dispensa de licitação, fundamentada no 

inciso IX do art. 24 da Lei n. 8.666/1993, além de ser uma decisão bastante recente sobre o 

tema. 

 O acórdão abordou extensamente as hipóteses de contratação calcadas no inciso IX do 

art. 24 da Lei n. 8.666/1993, apresentando, inclusive, jurisprudência aqui analisada (o Acórdão 

n. 2.314/2008 – TCU – Plenário), sendo que a conclusão se acha no item 31 do relatório, o qual 

também foi transcrito do item 40 do voto do relator, em que se apresentam os três elementos 

principais, quais sejam:  
(i) ser precedida de decreto do Presidente da República que discipline os casos 
de comprometimento de segurança nacional e autorize expressamente a 
dispensa de licitação, ouvido o Conselho de Defesa Nacional”; (ii) “estar 
expressamente autorizada por normativo específico, a exemplo do Decreto 
8.135/2013, que tratou das comunicações de dados da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional”; e (iii) “estar expressamente prevista 
no art. 1º do Decreto 2.295/1997 e autorizada na forma de seu parágrafo único, 
ou, nos termos do art. 2º do normativo, ser previamente submetida à 
apreciação do Conselho de Defesa Nacional para que se manifeste quanto ao 
risco de comprometimento da segurança nacional e autorize a dispensa de 
licitação.34 

  

 
34 BRASIL. Tribunal de Contas da União/ Secretaria-Geral da Presidência/ Secretaria das Sessões. Acórdão n. 
1.358/2018 – Ata 22/2018 – Plenário. DOU ed.123, 28 jun.2018, seção 1, p.89. 
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 Como se pode perceber, o TCU entende que os casos que implicam comprometimento 

da segurança nacional, que, por esse motivo, resultem em dispensa de licitação, positivada no 

art. 24, IX da Lei 8.666/1993, devem estar expressamente autorizados por decreto do presidente 

da República ou “ser [a contratação] previamente submetida à apreciação do Conselho de 

Defesa Nacional para que [este] se manifeste quanto ao risco de comprometimento da segurança 

nacional e autorize a dispensa de licitação”, conforme disposto no art. 2º do Decreto n. 2.295/97. 

 Cabe também reforçar que, o acórdão também ressalta a importância de se observar o 

disposto no art. 26 da Lei n. 8.666/1993. 

 Destarte, diante do que foi exposto neste trabalho, é chegado o momento de apresentar 

as propostas de aprimoramento da contratação do suporte logístico para os simuladores de voo 

das aeronaves A-29, C-105 e F-5M, o que será levado a cabo a seguir. 
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6 RECOMENDAÇÕES DE CONDUTA 

 

 Após exaustiva pesquisa, diante dos problemas identificados no processo de contratação 

e na execução dos contratos de serviços de suporte logístico para simuladores de voo, é chegado 

o momento de sistematizar um conjunto de recomendações de conduta e propor um arquétipo 

para contratação direta dos serviços de suporte logístico que guarde aderência com a 

governança pública aplicada ao COMAER. As orientações aqui indicadas terão como 

sustentáculo os princípios de governança, definidos na DCA n. 16-1, de 19 de dezembro de 

2019, e também o disposto no art. 3º do Decreto n. 9.203/2017. 

 Antes de adentrarmos o cerne das recomendações de conduta, porém, cabe mencionar o 

instituto da parceria público-privada (PPP), que, em razão da quantidade de trâmites a que deve 

obedecer, inviabiliza uma solução de curto ou médio prazo. Caso contrário, poderia estar entre 

as possíveis soluções para o problema de pesquisa.  

 No âmbito do Comando da Aeronáutica, a PPP é regulada pela Instrução do Comando 

da Aeronáutica ICA 175-3, aprovada pela Portaria SEFA n. 22/AJUR, de 19 de fevereiro de 

2019. Conforme dispõe essa norma, a decisão de estabelecer uma relação com a iniciativa 

privada por meio de uma PPP compete ao comandante da Aeronáutica, fugindo, portanto, à 

alçada de competência do ordenador de despesas do CCA-SJ. 

 Ademais, embora a PPP apresente a possibilidade de excelentes resultados após sua 

implementação, a tramitação do pedido, considerada a estrutura muito hierarquizada das 

cadeias de comando, poderia levar meses ou até anos. O pedido deveria ser aceito, 

primeiramente, na Diretoria de Tecnologia da Informação da Aeronáutica (DTI), 

posteriormente no Comando-Geral de Apoio (COMGAP), para depois ser remetido ao 

Conselho de Parcerias (figura criada para assessorar o comandante da Aeronáutica nesse tema), 

que somente iria remetê-lo ao comandante da Aeronáutica se seu entendimento lhe fosse 

favorável. A este, por fim, caberia enviar o pedido ao Ministério da Defesa (MD), que, após 

aprovação, o encaminharia à Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos (SPPI) para 

os devidos pronunciamentos dos órgãos do Poder Executivo, nos termos da Lei n. 11.079/2004 

e da Lei n. 13.334/2016. 

 Vê-se, portanto, que a criação de uma PPP não se apresenta como solução viável do 

problema de pesquisa a curto e médio prazo. Por um lado, a decisão de optar por esse modelo 

não compete ao ordenador de despesas do CCA-SJ, fato a que se acrescem o alto custo político 

e o prazo de tramitação demasiadamente extenso implícitos na escolha, e, por outro, não existe 

a certeza do sucesso da empreitada após percorridas todas as etapas. Parece-nos fora de dúvida 
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que é mais viável trabalhar, a curto e médio prazo, com a opção de contratação direta e, nos 

casos em que se disponha de prazo longo, investir no modelo de parceria público-privada. 

 

6.1 ARQUÉTIPO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA 

 As orientações para elaboração da contratação dos serviços de suporte logístico para os 

simuladores de voo objeto deste trabalho aqui elencadas são fruto do exame detido das normas 

que regem o sistema brasileiro de licitações e contratações públicas, em especial a Lei n. 

8.666/1993, as instruções normativas diretamente relacionadas ao tema e o Manual de 

Contratações Públicas do Comando da Aeronáutica, bem como das reflexões ensejadas por 

nossa própria experiência profissional e por esta pesquisa. 

 Seguem abaixo as recomendações por ordem de ação a serem realizadas pelos gestores 

públicos envolvidos: 

 1ª Ação: nomeação formal, por meio de portaria, dos recursos humanos que irão 

compor a Equipe de Planejamento da Contratação, em atendimento ao art. 21, inciso III, IN 

SEGES/MP n. 5, de 26 de maio de 2017. A equipe deverá ser multidisciplinar, composta de 

pessoal qualificado nas áreas técnica, administrativa e jurídica, pertinentes ao objeto a ser 

adquirido. Seus membros serão responsáveis por elaborar ou solicitar a documentação 

necessária, em coordenação com os demais envolvidos da organização militar; 

 2ª Ação: a Equipe de Planejamento deverá solicitar ao setor requisitante 

documento para formalização da demanda, conforme disposto no art. 21, I, IN n. 5/2017 

SEGES/MP; 

 3ª Ação: a Equipe de Planejamento deverá elaborar o Estudo Técnico Preliminar 

(ETP), conforme previsto na Instrução Normativa SISP n. 1/2019, na Instrução Normativa n. 

40, de 22 de maio de 2020, e no Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de 

Tecnologia da Informação. Salvo melhor juízo, a contratação em questão também envolve 

soluções de TI. Entretanto, caso a Equipe de Planejamento entenda pela não aplicabilidade de 

soluções de TI, aplicar-se-á tão somente a IN n. 40/2020. 

 Cabe salientar a importância do ETP, que será a alma da contratação. Esse documento 

deverá trazer as necessárias conclusões que nortearão todos os procedimentos doravante. A IN 

n. 40/2020 positivou, em seu art. 7º35, os passos a serem seguidos para a elaboração desse 

 
35 “Art. 7º Com base no documento de formalização da demanda, as seguintes informações deverão ser produzidas 
e registradas no Sistema ETP digital: 
I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse 
público; 
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estudo, podendo ser ponderada a ordem de demonstração de cada inciso, bem como sua 

necessidade para contratação, ressalvados os incisos I, IV, V, VI, VII, IX e XIII, que são de 

caráter obrigatório, devendo ser justificada sua não análise. 

 No momento da contratação, será definido o modelo de negócio que irá reger o acordo 

público. Conforme identificado nos PAGs estudados, a remuneração variável é a que melhor se 

coaduna com esse tipo de contratação, logo a Equipe de Planejamento deverá valer-se de todas 

as ferramentas necessárias – a IN, na letra “b” do inciso III do art. 7º, cita “...consulta, audiência 

pública ou diálogo transparente com potenciais contratadas...” – para construir esse desenho de 

remuneração contratual. 

 
II - descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo critérios e práticas de 
sustentabilidade; 
III - levantamento de mercado, que consiste na prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções, 
podendo, entre outras opções: 
a) ser consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com objetivo de identificar a 
existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da 
administração; e 
b) ser realizada consulta, audiência pública ou diálogo transparente com potenciais contratadas, para coleta de 
contribuições. 
IV - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência 
técnica, quando for o caso, acompanhada das justificativas técnica e econômica da escolha do tipo de solução; 
V - estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que 
lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de 
escala; 
VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo 
e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por 
preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação; 
VII - justificativas para o parcelamento ou não da solução, se aplicável; 
VIII - contratações correlatas e/ou interdependentes; 
IX - demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento do órgão ou entidade, identificando a 
previsão no Plano Anual de Contratações ou, se for o caso, justificando a ausência de previsão; 
X - resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentável; 
XI - providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à 
capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da 
organização; 
XII - possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento; e 
XIII - posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação. 
§ 1º Caso, após o levantamento do mercado de que trata o inciso III, a quantidade de fornecedores for considerada 
restrita, deve-se verificar se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis, flexibilizando-
os sempre que possível. 
§ 2º Os ETP devem obrigatoriamente conter os elementos dispostos nos incisos I, IV, V, VI, VII, IX e XIII do 
caput deste artigo e, quando não contemplar os demais elementos do caput, apresentar as devidas justificativas no 
próprio documento que materializa os ETP. 
§ 3º Nas contratações que utilizam especificações padronizadas estabelecidos nos Cadernos de Logística 
divulgados pela Secretaria de Gestão, poderão ser produzidos somente os elementos dispostos no caput que não 
forem estabelecidos como padrão. 
§ 4º Ao final da elaboração dos ETP, deve-se avaliar a necessidade de classificá-los nos termos da Lei nº 12.527, 
de 18 de novembro de 2011.”  In: BRASIL. Ministério da Economia. Secretaria Especial de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digital. Instrução Normativa n. 40, de 22 de maio de 2020. Disponível em: 
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-
no-40-de-22-de-maio-de-2020. Acesso em: 14 nov. 2020. 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-40-de-22-de-maio-de-2020
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-40-de-22-de-maio-de-2020
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 Ainda nesse sentido, deverá ser estabelecida uma remuneração fixa, referente aos custos 

fixos do modelo de negócio, bem como os critérios e parâmetros para mensurar a remuneração 

conforme as necessidades que surgirem a cada etapa contratual. Esse tipo de remuneração 

permitirá à Administração Pública total transparência nos seus gastos, pois todos os custos serão 

claramente identificados ao final de cada etapa pactual, para o regular pagamento à contratada. 

 Outra vantagem dessa forma de remuneração incide sobre a percepção da Administração 

Pública de estar sendo “iludida” pela contratada, impressão que tende a desaparecer, pois os 

agentes públicos terão total acesso aos gastos. A remuneração fixa sempre corresponderá às 

parcelas constantes do modelo de negócio, como os recursos humanos aplicados. As parcelas 

variáveis, por sua vez, corresponderão aos eventos efetivamente praticados no período de 

medição. Por exemplo, para serviços que precisam ser subcontratados – em geral, realizados 

por empresas detentoras de propriedade intelectual, patentes ou conhecimento a eles pertinentes 

–, a colaboradora apresentará o orçamento à Administração Pública para aprovação. Após 

realizadas as verificações necessárias e aprovado o orçamento, a contratada demandará o 

serviço e, ao término da etapa contratual, irá faturar o valor do orçamento incluindo os tributos 

incidentes e a taxa de administração definida. 

 Outrossim, é importante que a Equipe de Planejamento estabeleça critérios claros e 

objetivos para a autorização da subcontratação e da taxa de administração incidente sobre esses 

bens e serviços necessários à execução do objeto, bem como para a inclusão em instrumento 

contratual de cláusula na qual a contratada autorize os agentes públicos a solicitar ao contador 

responsável da empresa todas as informações, de qualquer natureza, pertinentes ao pacto 

firmado. 

 É importante destacar que o ETP deverá apresentar os elementos necessários e 

suficientes para a caraterização da contratação direta, pois a escolha da modalidade licitatória 

ou da contratação direta sempre deverá guardar total sintonia com o modelo de negócio que 

melhor irá atender ao interesse público. 
Cada interesse público pode reclamar uma forma de licitar distinta. Essa é a 
ratio das modalidades de licitação, ou seja, uma estrutura procedimental afeta 
ao perfil do objeto que se pretende contratar – o que envolve distintas 
características e técnicas de execução, a exigirem diferentes tipos de 
procedimentos.36 (grifo nosso). 
 

 Nesta empreitada, pela definição da contratação direta, os precedentes do TCU ganham 

relevância ímpar, porquanto estabelecem critérios bastante claros para a utilização dos institutos 

 
36 GARCIA, Flávio Amaral. Licitações e Contratos Administrativos: casos e polêmicas. 5. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2018, p. 142. 
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da dispensa de licitação, insculpida no inciso IX do art. 24, ou da inexigibilidade, positivada no 

art. 25, e ainda todos os critérios a serem obedecidos no art. 26, para que a contratação pública 

esteja em total harmonia com a jurisprudência controladora e a doutrina. 

 Para a definição do critério de motivação na razão de escolha do fornecedor, a Equipe 

de Planejamento poderá valer-se da mesma metodologia utilizada para a escolha do vencedor 

nos PAGs analisados de contratação direta internacional. Tal metodologia prestigia o instituto 

do diálogo competitivo (muito embora a FAB não utilize esta terminologia) para a definição 

dos parâmetros de avaliação das propostas em parceria com os fornecedores previamente 

estabelecidos, realizando uma contratação direta e se valendo de uma espécie de competição 

por técnica e preço. 

 4ª Ação: a Equipe de Planejamento deverá materializar o gerenciamento de 

riscos por meio da elaboração do Mapa de Riscos, em atendimento ao disposto no art. 26, IN n. 

5/2017 SEGES/MP, sendo que a referida norma auxilia na elaboração do referido documento; 

 5ª Ação: apresentação de todos os documentos comprobatórios referentes à 

atuação dos agentes públicos envolvidos (por exemplo, publicação das designações dos agentes 

da OM solicitante, tais como ordenador de despesas, agente de controle interno e outros); 

 6ª Ação: elaboração do Projeto Básico em atuação conjunta do setor requisitante 

com a Equipe de Planejamento. Nesse documento, que deverá estar alinhado às decisões e 

critérios estabelecidos no ETP, a forma de remuneração da contratação ganhará contornos 

finais, devendo estar atrelada a critérios objetivos de performance. Até mesmo a taxa de 

administração poderá ter seu percentual variável em razão dos resultados alcançados, inclusive 

com o range aceitável de desempenho. Por fim, deve ser criada uma metodologia para que os 

esquadrões de voo, os quais hospedam os simuladores e deles se utilizam, avaliem o 

desempenho da contratada; 

 7ª Ação: elaboração da aprovação de abertura do processo de aquisição, bem 

como a ratificação da modalidade escolhida e do tipo de contratação pelo ordenador de despesas 

(OD). Importante destacar que a modalidade e o tipo devem estar alinhados ao ETP. Caso o OD 

opte por seguir outro caminho, tal decisão deverá ser muito bem fundamentada; 

 8ª Ação: remessa dos documentos para apreciação do Conselho de Defesa 

Nacional, em atendimento do art. 2º do Decreto n. 2.295/1997, se for esse o caminho escolhido 

pela Equipe de Planejamento; 

 9ª Ação: remessa de todos os documentos produzidos à OM competente em 

processar a fase externa, para análise jurídica, efetivação da contratação e, por fim, celebração 

de instrumento contratual. 
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6.2 ADERÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA PÚBLICA 

 

 Os princípios de governança pública, definidos na DCA n. 16-1, bem como no art. 3º do 

Decreto n. 9.203/2017, são estes: (i) capacidade de resposta; (ii) integridade; (iii) 

confiabilidade; (iv) melhoria regulatória; (v) prestação de contas e responsabilidade; (vi) 

transparência. Convém explicitar, de antemão, o conceito de governança pública, tal qual o 

define a própria DCA, segundo a qual ele consiste no conjunto de práticas de gestão que 

orientam a organização no cumprimento de suas determinações de accountability, estando claro 

que, no setor público, tais práticas devem direcionar a Administração ao atingimento de 

políticas públicas e à prestação de serviços à coletividade. Veremos a seguir uma síntese dos 

princípios de governança pública à luz das normas citadas: 

i. Capacidade de resposta: também conhecido como responsiveness, tal princípio está 

diretamente relacionado ao atendimento das necessidades da coletividade. Cabe à 

Administração Pública simplificar a gestão, modernizando a máquina pública por meio 

de soluções tempestivas e inovadoras. 

ii. Integridade: também conhecido como compliance37ou integrity38, este reforça a 

necessidade que tem a Administração Pública de incorporar valores e normas éticas de 

modo a fazer sobrepujar o interesse público às vantagens particulares que porventura 

pairem sobre o tema. Essa competência está diretamente relacionada aos controles 

internos, que devem atuar preventivamente. 

iii. Confiabilidade: também conhecido como reliability, esse princípio encarna a 

capacidade da Administração Pública de reduzir as incertezas oriundas do meio 

econômico, social e político. A promoção da confiabilidade se dará não só por meio de 

planejamento de longo prazo e gestão de riscos como também pelo monitoramento do 

desempenho e pela criação de ferramentas capazes de avaliar os resultados. 

iv. Melhoria regulatória: também conhecido como better regulation, esse princípio busca 

o desenvolvimento dos atos normativos orientados “pelas boas práticas regulatórias e 

pela legitimidade, estabilidade e coerência do ordenamento jurídico, realizando 

 
37 VIEIRA, James Batista; BARRETO, Rodrigo Tavares de Souza. Governança, gestão de riscos e 
integridade. Brasília: Enap, 2019. 
38 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15. ed. São Paulo: 
Dialética, 2012, p. 407. 
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consultas públicas sempre que conveniente”39. Em outras palavras, uma regulamentação 

calcada em métodos, descrita de forma clara e concisa, com apoio da sociedade (no que 

couber) e das partes envolvidas, apresenta maior probabilidade de ser seguida. 

v. Prestação de contas e responsabilidade: também conhecido como accountability, tal 

princípio estabelece a vinculação dos atos administrativos aos seus respectivos 

responsáveis legais de forma clara e precisa. Desse modo, devem ser claros para a 

sociedade o ato praticado, sua justificativa e seu responsável legal, o que permite um 

efetivo controle social da atividade administrativa. 

vi. Transparência: também conhecido como openness40, esse princípio é bastante 

difundido, todavia novos conceitos são associados a ele, tais como a confiabilidade das 

informações, sua relevância e tempestividade. A Administração Pública deve promover 

o acesso da coletividade aos resultados de sua organização de modo fidedigno, em 

tempo razoável, destacando os dados de maior interesse. 

 Compreendidos os princípios que nortearão as Recomendações de Conduta, doravante 

passaremos a tratar das orientações ordenadas pelos seus respectivos princípios. 

 

6.2.1 Capacidade de resposta 

 A contratação dos serviços de suporte logístico para os simuladores de voo objeto deste 

trabalho deve atender à necessidade pública aqui envolvida, qual seja, apoiar e complementar 

em solo o treinamento de pilotos militares para bem executarem as diversas ações de Força 

Aérea, das quais os esquadrões de voo são incumbidos com vistas à defesa da pátria. 

 Como apresentado nas seções anteriores, as últimas contratações foram realizadas pela 

modalidade concorrência, o que, a nosso ver, prejudicou o pleno atendimento da finalidade 

pública, dadas as peculiaridades do caso concreto. A manutenção de equipamentos militares de 

alta tecnologia, que guardam dados sigilosos, cuja violação pode comprometer a segurança 

nacional, não se coaduna com a troca de fornecedor ano após ano, ainda que a pretexto de buscar 

melhores preços. A escolha da modalidade concorrência traz como pressuposto a substituição 

regular dos fornecedores ao término de cada período contratado, sem prejuízo para a 

Administração Pública, mas, no caso em questão, esse sistema de contratação exporia, com 

frequência, informações sensíveis, criando riscos desnecessários. 

 
39 BRASIL. Presidência da República. Decreto n. 9.203/2017, art. 4º, inciso IX. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9203.htm>. Acesso em: 19 jan.2021. 
40 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15. ed. São Paulo: 
Dialética, 2012, p. 407. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9203.htm
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 Diante dos claros obstáculos que se interpõem à realização de licitação na modalidade 

concorrência, visto que resta fora de dúvida a prevalência da manutenção do sigilo das 

informações relevantes à segurança nacional sobre quaisquer outras demandas de interesse 

público, o gestor deveria modelar um processo administrativo de contratação direta cujo foco 

fosse a simplificação da gestão da execução contratual e a proteção dos dados sensíveis à 

segurança nacional. 

 

6.2.2 Integridade 

 É interessante que este princípio se siga à recomendação anterior, pois nos permite pôr 

em discussão a forte percepção que existe no setor público de que somente as modalidades 

licitatórias (pregão, concorrência, tomada de preço e convite) são capazes de realizar 

contratações idôneas e alcançar o pleno interesse público. Após exaustiva análise do caso 

concreto, pôde-se perceber que uma licitação nas modalidades apresentadas não estaria apta a 

atender ao interesse público da melhor forma. 

 Não se pode ignorar, entretanto, que, em razão da maior discricionariedade, a 

contratação direta pode constituir terreno mais fértil para o administrador desvirtuar o interesse 

público e obter vantagens pessoais. Para evitar isso e modelar uma contratação baseada em 

princípios éticos, é necessário criar controles internos que atuem tempestivamente de modo a 

impedir o desalinho, proposital ou não, dos gestores envolvidos. 

 Aqui cabe uma colocação específica referente à contratação dos serviços de suporte 

logístico para o simulador de voo da aeronave C-105 Amazonas, pois, não chegando a uma 

negociação com a FAB, a empresa canadense CAE simplesmente desistiu de prestar os 

serviços. Na prática, isso acarretou aumento de custos para a FAB, pois um terceiro que fosse 

contratado teria de recorrer à CAE para executar muitas das atividades relacionadas ao 

simulador, uma vez que a fabricante detém não só o conhecimento como direitos intelectuais e 

patentes, o que a deixa em posição confortável na negociação. Para evitar novas situações desse 

tipo, é necessário que os valores éticos sejam contratual e formalmente estendidos aos futuros 

contratados. 

 

6.2.3 Confiabilidade 

 Este princípio incorpora exatamente o que falta na contratação dos serviços de suporte 

logístico para os simuladores de voo objeto deste trabalho sob o modelo da concorrência, pois 

tais equipamentos, que têm um longo ciclo de vida útil, são muito sensíveis às atualizações 

tecnológicas, que se farão necessárias de modo a manter total operacionalidade e 
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disponibilidade. Logo o vencedor da concorrência atuará num cenário de grande incerteza, v.g., 

terá de investir em mão de obra específica para esse segmento de mercado sem a certeza de 

permanecer por mais de um ano à frente do contrato. 

 Diante desse cenário, os custos da contratação tendem a aumentar em razão dos riscos 

envolvidos, ou pior, a licitação pode ser vencida por “aventureiros”, que causarão um transtorno 

sem tamanho à Administração Pública até que se chegue à rescisão contratual. Frise-se ainda 

que as atualizações tecnológicas, necessárias à continuidade da vida útil do equipamento, não 

são soluções de prateleira, logo um planejamento prévio é muito importante para que a 

contratada se adapte a possíveis picos de demanda, v.g., existem itens cuja produção pode levar 

mais de um ano. 

 A nova contratação deverá, portanto, realizar um bom estudo dos riscos envolvidos, de 

modo a alocar tal excepcionalidade à parte que melhor puder tratá-lo, a reduzir os custos da 

contratação e a realizar um planejamento de longo prazo. Poderá a contratada assim atender à 

Administração Pública pelo melhor preço e tempestivamente e, dessa forma, serão reduzidas as 

incertezas oriundas do meio econômico, social e político. 

 

6.2.4 Melhoria regulatória 

 Deslocando os conceitos de melhoria regulatória para o objeto de estudo deste trabalho, 

podemos perceber que o modelo de contratação pública estabelece uma regulação entre as 

partes. Desde o início da licitação, o edital e seus anexos vinculam as partes pelo princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório, positivado no art. 41 da Lei n. 8.666/1993, ou seja, 

existe, sim, uma regulação que irá reger todos os atos daí em diante. 

 No caso da contratação objeto de estudo, dada a sua singularidade, o regramento atual 

tem apresentado falhas na execução contratual, pois, ao que parece, a definição de 

responsabilidade e os limites de atuação das partes estariam excessivamente desbalanceados. 

Percebe-se claramente a presença dos fenômenos da (i) ausência de objetividade na seleção do 

objeto e da (ii) ausência de definição objetiva da prestação a ser executada, ambos esclarecidos 

na quarta seção deste estudo. 

 Diante desse cenário, a nova contratação deve ser orientada “pelas boas práticas 

regulatórias e pela legitimidade, estabilidade e coerência do ordenamento jurídico, realizando 

consultas públicas sempre que conveniente”41. Considerando a natureza do objeto, seria mais 

 
41 BRASIL. Presidência da República. Decreto n. 9.203/2017, art. 4º, inciso IX. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9203.htm>. Acesso em: 19 jan.2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9203.htm
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apropriado que a solução fosse construída com o apoio das empresas interessadas, bem como 

da sociedade civil e dos órgãos de controle, tal qual apresentado na seção anterior. 

 

6.2.5 Prestação de contas e responsabilidade 

 No que tange à vinculação dos atos administrativos aos seus responsáveis legais, as 

contratações estudadas apresentam noções bastante precisas dos agentes públicos envolvidos 

na execução contratual. Eventualmente se poderiam aplicar melhorias no curso do processo 

administrativo, ou seja, desde suas primeiras autuações até a fase de pagamento, o que, todavia, 

não será tratado nos limites deste trabalho.  

 Entretanto, a prestação de contas, quanto ao nível de detalhamento do gasto público, 

fica prejudicada pela impossibilidade de se montar uma planilha de custos prévia e adequada 

ao procedimento licitatório da concorrência. Como já demonstrado, nenhum licitante foi capaz 

de apresentar uma planilha completa nas contratações pela modalidade citada, pois nem mesmo 

a FAB tem condições de elaborar tal estimativa de custos com o nível de precisão desejado. 

 Recomenda-se, portanto, ao administrador público a manutenção das boas práticas de 

vinculação dos atos administrativos aos seus responsáveis legais e, sobretudo, mais diligência 

na realização da contratação, de tal modo que se possam efetivamente mensurar os gastos com 

os contratos de suporte logístico aos simuladores de voo objeto deste trabalho, cabendo até 

exigir em cláusula pactual que a contratada franqueie total acesso à sua contabilidade, ou seja, 

que informe todos os seus custos relacionados à prestação dos serviços de suporte logístico. 

 

6.2.6 Transparência 

 O princípio da transparência é um dos pilares fundamentais dos governos democráticos, 

portanto uma nação que busca se firmar no cenário internacional com tal alcunha deve possuir 

um sistema confiável, relevante e tempestivo no que tange à demonstração dos gastos públicos. 

A falta de descrição exata dos gastos realizados, apontada na seção anterior, prejudica a 

confiabilidade das informações necessárias ao pleno atendimento desta competência. 

 A recomendação anterior é, portanto, reforçada nesta seção, pois é fundamental que as 

informações referentes aos gastos públicos sejam completas e confiáveis. Pode-se aventar a 

possibilidade de constituir uma comissão mista (sociedade civil e militares) para acompanhar 

os trâmites de contratação direta. Os demais aspectos a serem observados neste princípio fogem 

à alçada deste trabalho. 
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7 CONCLUSÃO 

 A presente pesquisa percorreu um vasto caminho, que nos permitiu conhecer um pouco 

mais sobre os simuladores de voo – equipamentos singulares que nasceram da necessidade de 

realizar treinamentos seguros para a utilização de aparato tão perigoso, o avião – e sobre os 

serviços de suporte logístico, que consistem num conjunto de atividades necessárias para 

mantê-los em perfeito estado de funcionamento. As peculiaridades desse tipo de manutenção, 

que envolve, a um só tempo, alta tecnologia e segurança nacional, puseram-nos diante dos 

desafios enfrentados no seu processo de contratação. 

 Nesse percurso, foi importante saber como trabalha o Centro de Computação da 

Aeronáutica de São José dos Campos e em que posição está inserido na estrutura do Comando 

da Aeronáutica, uma vez que a tomada de decisões, no âmbito da Força Aérea Brasileira, está 

ligada à hierarquia da instituição. 

 Conforme a pesquisa detectou, a FAB, em períodos distintos, fez uso de diferentes 

modelos de contratação para os serviços de suporte logístico aos simuladores de voo que são 

objeto deste trabalho, sem que a escolha de um ou outro fosse norteada por algum estudo 

aprofundado. A contratação direta internacional (primeira fase) deu lugar à contratação direta 

nacional (segunda fase), num momento em que a indústria nacional já se mostrava capaz de 

oferecer serviços de alta qualidade na área, e, posteriormente (terceira fase), optou-se pela 

contratação segundo a modalidade concorrência, que, aparentemente, oferecia uma resposta a 

eventuais questionamentos sobre lisura e transparência da transação. 

 A singularidade do objeto a contratar, no entanto, mostrou-nos uma situação 

desafiadora: por um lado, a complexidade dos simuladores de voo e da sua manutenção (suporte 

logístico) impede que se defina com exatidão o serviço a ser executado e, por outro, tais 

equipamentos contêm informações cujo sigilo deve ser protegido, sob pena de ser 

comprometida a segurança nacional. As duas circunstâncias afastam do horizonte a escolha de 

um processo licitatório competitivo, cujas exigências técnicas não podem ser atendidas e cujo 

formato confere caráter público àquilo que deve ser resguardado. A contratação direta surge, 

portanto, como a modalidade mais adequada a esse tipo de objeto. 

 Fez-se, então, necessário analisar o posicionamento jurisprudencial do TCU relativo a 

esse tipo de contratação para o objeto em questão. O entendimento da corte caminha no sentido 

de que a contratação direta dos serviços de suporte logístico poderia ser embasada tanto no 

caput do art. 25 da Lei n. 8.666/1993 como no inciso II do mesmo dispositivo legal. No caso 

dos simuladores enfocados nesta pesquisa, em razão da impossibilidade de ser modelado um 

processo licitatório competitivo, o melhor enquadramento recairia sobre o caput do art. 25. 
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 A contratação direta, se não se enquadrar nos casos de inexigibilidade de licitação, 

poderá ser feita mediante dispensa de licitação, fundamentada no inciso IX do art. 24 da Lei n. 

8.666/1993. Para tanto, como resta consolidado no “acórdão paradigma”, o entendimento é que 

a dispensa deve estar expressamente autorizada por decreto do presidente da República ou ser 

submetida ao Conselho de Defesa Nacional, à luz do art. 2º do Decreto n. 2.295/1997. 

 Saliente-se que o TCU confere importância ímpar ao cumprimento dos requisitos 

constantes do art. 26 da Lei n. 8.666/1993, pois um enquadramento legal equivocado da 

contratação direta pode ser superado ou até sanado, entretanto os elementos comprobatórios 

exigidos no dispositivo legal devem ser totalmente adequados e suficientes. 

 A pesquisa conduziu-nos, finalmente, a um conjunto de recomendações de conduta, a 

serem observadas por ocasião da contratação direta de serviços de suporte logístico para os 

simuladores de voo das aeronaves A-29, C-105 e F-5M, que, segundo entendimento aqui 

exposto, constitui o modelo que melhor atende ao interesse público nesse caso. Tais 

recomendações resultaram da junção dos princípios norteadores da governança pública aplicada 

ao COMAER (capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, 

prestação de contas e responsabilidade e transparência) com os ensinamentos extraídos da 

jurisprudência do TCU. 

 Retomando os quesitos de pesquisa suscitados, percebemos que seus questionamentos 

foram respondidos no transcorrer do trabalho: 

 Q1) Como a FAB contrata serviços de suporte logístico para simuladores de voo? Quais 

os problemas enfrentados na prática? 

 Tratado no capítulo terceiro, a FAB apresentou três fases distintas de contratação para 

os serviços de suporte logísticos aos simuladores de voo objeto deste trabalho, quais sejam: (i) 

Contratação Direta Internacional; (ii) Contratação Direta Nacional e (iii) Contratação pela 

Modalidade Concorrência. Ademais, em todos os casos se tentou copiar sempre a mesma forma 

de prestação de serviço, em que uma empresa privada realiza o suporte logístico, com aplicação 

de mão de obra especializada, emprego de material e transporte na modalidade porta a porta. 

 Q2) Qual a fundamentação jurídica das contratações realizadas? Qual o entendimento 

do TCU acerca delas? 

 Observado também no capítulo terceiro, a fundamentação jurídica das contratações 

oscilou conforme as três fases descritas na seção, respectivamente: (i) dispensa de licitação por 

força do inciso IX do art. 24 e inexigibilidade de licitação à luz do art. 25, ambos da Lei 

8.666/1993; (ii) inexigibilidade de licitação à luz do art. 25 da Lei 8.666/1993; e (iii) 

concorrência do tipo menor preço, calcada no art. 22, I c/c art. 45, § 1º, I, todos da Lei 
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8.666/1993. Por sua vez, o entendimento do TCU foi disposto no capítulo quinto, do qual não 

pode ser extraído um posicionamento específico. Todavia, a jurisprudência apontou critérios 

para utilização dos institutos da contratação direta. 

 Q3. É razoável do ponto de vista prático e seria juridicamente viável a contratação 

conjunta do fornecimento do equipamento de simulador de voo e do respectivo suporte 

logístico? Quais seriam as condições básicas desse tipo de contratação? 

 Conforme salientado no capítulo terceiro, durante a primeira fase das contratações o 

suporte logístico em garantia fora contratado conjuntamente ao fornecimento dos equipamentos 

por um certo período. Logo, as condições para este tipo de contratação já existem. Portanto, a 

FAB poderia aumentar o prazo de suporte logístico caso lhe fosse interessante. Entretanto, 

considerando a utilização do programa de offset, nas contratações subsequentes as empresas 

recebam o conhecimento do programa possam efetivamente aplicá-los. 

 Q4. Quais as vantagens e as desvantagens da contratação direta dos serviços de suporte 

logístico, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, em face da contratação precedida de 

licitação? 

 Tal abordagem é o cerne deste trabalho, resultando nas recomendações de conduta do 

capítulo sexto. Assim sendo, as principais vantagens residem na superação dos seguintes 

entraves: (i) impossibilidade de ser modelado um processo licitatório competitivo (ausência de 

definição objetiva da prestação a ser executada e ausência de objetividade na seleção do objeto); 

e (ii) importância de se preservar as informações contidas nos simuladores de voo em razão da 

segurança nacional. 

 As principais desvantagens residem na dificuldade natural de se adaptar uma 

contratação complexa, com emprego de mão de obra especializada, entrega de material e 

serviço, ao regime imposto pela Lei 8.666/1993. 

 Q5. Em que medida a governança pública pode contribuir para a melhoria do resultado 

das contratações do serviço de suporte logístico? 

 Os institutos da governança pública aplicados a FAB findaram no entendimento de que 

a modalidade concorrência à Contratação do Suporte Logístico aos Simuladores de Voo das 

Aeronaves A-29, C-105 e F-5M, não guarda adequabilidade com os princípios norteadores da 

Governança Pública do COMAER e que as contratações diretas, desde que atendida as 

recomendações de conduta, estariam em melhor sintonia com os citados princípios. 

 Q6. Qual a forma ideal de contratação para a FAB, que combine segurança jurídica, 

eficiência econômica e efetividade prática? 
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 Este questionamento não pode ser completamente respondido com a presente 

dissertação, pois a solução apontada foi obtida com um recorte que atendesse plenamente às 

necessidades do Centro de Computação da Aeronáutica de São José dos Campos e de 

Organizações Militares da FAB com atuação similar. Em outras palavras, a solução objeto das 

recomendações de conduta vai ao encontro da satisfação das necessidades do Centro. 

 Todavia, uma solução mais completa para Força Aérea enquanto Instituição precisaria 

de mais estudos, talvez analisando os institutos das PPPs ou até mesmo do regime das empresas 

públicas. 

 Portanto, a solução encontrada proporcionará ao CCA-SJ e outras OMs da FAB com 

atuação similar a segurança jurídica, eficiência econômica e efetividade prática limitadas a 

atuação e responsabilidade dessas organizações dentro do contexto da FAB 

 Dessa forma, acreditamos ter contribuído para uma maior eficiência na contratação dos 

referidos serviços, consideradas as suas singularidades, particularmente no que respeita às 

questões de segurança nacional. 
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