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Sistema de Registro de Preços: Celeridade e Eficiência nas Contratações de 

Bens e Serviços na Administração Pública 

 

Price Registration System: Speed and Efficiency in Procurement of Goods and 

Services in Public Administration 
 

Gabriela Moraes Lima1  

 

RESUMO 

 

Sistema de Registro de Preços no procedimento licitatório e as vantagens e 

benefícios trazidos para as aquisições e contratações públicas, é o que o presente 

trabalho busca enfatizar. O objetivo geral desse estudo foi analisar noções gerais 

sobre Licitação e o Sistema de Registro de Preços como sendo um procedimento 

célere e eficaz nas contratações de bens e serviços na Administração Pública. 

Inicialmente, o trabalho abordará o Processo Licitatório, seus conceitos, 

fundamentações, princípios norteadores, e suas modalidades. Em seguida, será 

analisado o Sistema de Registro de Preços, conceito, fundamentações, modalidades 

aplicadas, hipóteses de utilização e suas vantagens. Destacando também a 

participação e atribuições dos atores da licitação por SRP, que são: o órgão 

gerenciador, os órgãos participantes e os órgãos não participantes, os chamados 

caronas. Posteriormente, abordará sobre a Ata de Registro de Preços e os contratos 

decorrentes da ata. Pondera-se no sentido que o sistema de Registro de Preços é 

favorável, pois além de célere e eficiente, se coaduna com as normas estabelecidas 

para as licitações e os contratos administrativos, na realização de aquisições e 

contratações públicas e atende o interesse público, na busca da obtenção da 

proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

 
1 Estudante de Direito da Universidade Tiradentes. 
E-mail: gabis-lima@hotmail.com 
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PALAVRAS-CHAVE: Licitação. Contratação Pública. Legalidade. Sistema de 

Registro de Preços.  Adesão. 

 

ABSTRACT 

 

The Price Registration System in the bidding procedure and the advantages and 

benefits brought to public acquisitions and contracts, is what this paper seeks to 

emphasize. The general objective of this study was to analyze general notions about 

Bidding and the Price Registration System as being a fast and effective procedure in 

the procurement of goods and services in the Public Administration. Initially, the work 

will address the Bidding Process, its concepts, foundations, guiding principles, and its 

modalities. Then, the Price Registration System, concept, rationale, applied 

modalities, hypotheses of use and their advantages will be analyzed. Also 

highlighting the participation and attributions of the actors in the bidding by SRP, 

which are: the managing body, the participating bodies and the non-participating 

bodies, the so-called hitchhikers. Subsequently, it will address the Price Record 

Minutes and the contracts resulting from the minutes. It is considered that the system 

of Price Registration is favorable, because in addition to being quick and efficient, it is 

consistent with the rules established for public tenders and contracts, in the 

procurement and public contracting and serves the public interest, in seeking to 

obtain the most advantageous proposal for Public Administration. 

 

KEY WORDS: Bidding. Public Procurement. Legality. Price Registration System. 

Accession. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Sistema de Registro de Preços trata-se de um tema de suma importância 

no tocante à aquisição de bens ou serviços contratados pela Administração Pública, 
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estando previsto pelo art. 15, II da Lei 8.666/93, estabelecendo que as compras, 

sempre que possível, deverão ser processadas através do Sistema de Registro de 

Preços. Tal dispositivo foi regulamentado pelo Decreto Federal 7.892/13, onde 

discorre sobre as contratações de serviços e a aquisições de bens efetuadas pelo 

Sistema de Registro de Preços. 

Destarte, este trabalho justifica-se pela relevância do tema e por trazer 

esclarecimentos sobre a importância e as garantias trazidas pelo procedimento 

licitatório, enfatizando o Sistema de Registro de Preços como importante mecanismo 

para agilizar as compras e contratações e reduzir o número de licitações, 

contribuindo para uma maior eficiência da Administração Pública. 

Importante ressaltar, que a licitação pública foi consagrada pela Constituição 

Federal, em seu art. 37, XXI, como procedimento administrativo obrigatório na 

realização de contratação de serviços, obras, compras e alienações, ficando 

ressalvados os casos especificados na legislação. 

Para a devida efetivação da licitação, a legislação estabelece a utilização das 

modalidades licitatórias quais sejam: concorrência, tomada de preço, convite, 

concurso, leilão, pregão e o Regime Diferenciado de Contratações (RDC) que serão 

analisadas no presente trabalho.  

A pesquisa tem como fundamentos a busca de informações no que concerne 

ao Sistema de Registro de Preços, sua natureza jurídica, bem como, a observância 

aos princípios aplicáveis e as vantagens trazidas, procedimento que tem chamado 

atenção devido à sua celeridade e eficiência, objeto de estudo deste artigo científico.  

A metodologia aplicada pautou-se na legislação, doutrina, jurisprudência, 

teses, dissertações, bem como, utilização de estudos bibliográficos que tratam sobre 

o direito administrativo, direito público, licitações e contratos administrativos.  

A temática tratada no presente artigo científico, tem por sua vez, a definição 

disposta na Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública (Lei nº 8.666/93), 

na Lei que institui o Pregão como modalidade de licitação (Lei nº 10.520/02), a Lei 

que institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (Lei nº 12.462/11) e o 
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Decreto Federal nº 7.892/13 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços. 

Assim, o presente trabalho foi dividido nos seguintes tópicos: introdução; licitação, 

trazendo as considerações gerais; Sistema de Registro de Preços abordando o 

órgão gerenciador o participante e o não participante; Ata de Registro de Preços 

destacando os contratos dela advinda e, por fim, suas considerações finais. 

            

2 LICITAÇÃO 

 

2.1 Considerações Gerais 

 

Quanto ao conceito de licitação Justen Filho (2014, p.15) preceitua que: 

Licitação é o procedimento administrativo destinado a selecionar, 
segundo critérios objetivos predeterminados, a proposta de 
contratação mais vantajosa para a Administração e a promover o 
desenvolvimento nacional sustentável, assegurando-se a ampla 
participação dos interessados e o seu tratamento isonômico, com a 
observância de todos os requisitos legais exigidos. 

O procedimento licitatório possui como finalidade a obtenção da proposta 

mais vantajosa à Administração Pública, visando atender o interesse público e 

assegurando igual oportunidade a todos os interessados, conforme o princípio da 

isonomia.  

Pode-se dizer, portanto, que licitação nada mais é que um procedimento 

administrativo, pelo qual a Administração Pública utiliza, com a finalidade de escolha 

da proposta mais vantajosa para contratação de bens ou de serviços, assegurando 

igualdade de participação a todos os concorrentes. 

Nessa senda, expressa Di Pietro (2014, p. 373):  

A licitação como procedimento administrativo pelo qual um ente 
público, no exercício da função administrativa, abre a todos os 
interessados, que se sujeitem à condições fixadas no instrumento 
convocatório, a possiblidade de formularem proposta dentre as quais 
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selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração de 
contrato. 

Na realização da licitação, alguns princípios são de cumprimento obrigatório. 

Na doutrina não existe uniformidade quanto aos princípios aos quais a licitação se 

submete. Para Sundfeld (1994, p. 19) os princípios são normas de hierarquia 

superior à das meras regras, sendo que determinam a interpretação adequada 

destas e colmatação de suas lacunas (ou seja, através dos princípios podem-se 

resolver problemas não previstos na legislação).  

As normas jurídicas devem ser interpretadas e aplicadas de acordo com os 

princípios norteadores. Deste modo, quando houver uma situação que possibilite 

diversas tomadas de decisões, a escolha deve ser a que melhor atender ao que 

rege os princípios.  

A Constituição Federal de 1988 em seu art. 37, preceitua:  

Art.37 A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência [...] 

Nesse diapasão, o art. 3º da Lei nº 8.666/93 traz determinações direcionadas 

às licitações públicas com relação a observância dos princípios da isonomia ao 

selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável, processando e julgando em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento 

convocatório, julgamento objetivo e demais correlatos, conforme:   

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
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administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.                    
(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010).        

Os princípios podem ser tanto explícitos na lei (como aqueles previstos no art. 

3º da Lei nº 8.6666/93) quanto implícitos, que embora não estejam previstos de 

forma expressa pela Constituição Federal/88 ou pela Legislação que rege o tema, 

são reconhecidos pelo ordenamento jurídico. 

O princípio da igualdade vem especificado no inc. XXI do art. 37 da 

Constituição Federal, que assegura a igualdade de direitos e condições a todos os 

concorrentes do certame, permitindo somente que as exigências estabelecidas em 

razão à garantia do cumprimento das obrigações. 

No procedimento licitatório o princípio da impessoalidade dispõe sobre a 

maneira como a Administração Pública deverá tratar os licitantes, não podendo 

haver qualquer forma de discriminação ou favoritismo.  Nas palavras de Motta (2008, 

p.104) “O sentido da impessoalidade compatibiliza-se, entretanto, com o fato de que, 

em condições e hipóteses determinadas, a lei possa estabelece preferências 

destinadas a salvaguardar determinados setores, ou facilitar a aquisição de certos 

bens”.  

O princípio da publicidade, de acordo com Di Pietro (2014, p.385): 

 

Diz respeito não apenas à divulgação do procedimento para 
conhecimento de todos os interessados, como também aos atos da 
Administração praticados nas várias fases do procedimento, que 
podem e devem ser abertas aos interessados, para assegurar a 
todos a possibilidade de fiscalizar sua legalidade. 

A publicidade torna transparente os instrumentos celebrados pela 

Administração Pública, para o conhecimento de todos os interessados, permitindo 

acesso aos editais, as decisões, propiciar recursos e impugnações, bem como 

fiscalizações. 
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O princípio do julgamento objetivo obriga a Administração a efetuar o 

julgamento das propostas com bases nos critérios já definidos no instrumento 

convocatório. Para Mello (2015, p.547) o princípio: “Almeja, como é evidente, 

impedir que a licitação seja decidida sob o influxo do subjetivismo, de sentimentos, 

impressões ou propósitos pessoais dos membros da comissão julgadora”.  

A função desse princípio é afastar a arbitrariedade na escolha das propostas, 

ou seja, os julgadores devem basear-se nos critérios objetivos estabelecidos no 

edital. 

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório é o princípio básico de 

toda licitação. A Administração e licitantes vinculam-se ao estabelecido no edital ou 

carta-convite. Podendo-se considerar o edital como  a lei interna da licitação. 

O princípio da probidade administrativa conforme Di Pietro (2014, p.385): 

Exige da Administração comportamento não apenas lícito, mas 
também consoante com a moral, os bons costumes, as regras de 
boa administração, os princípios de justiça e de equidade, a ideia 
comum de honestidade. 

Nesta senda, os atos de improbidade, além de serem inválidos, constitui 

ofensa à moralidade, ensejam aplicação de sanções severas a seus autores.  

O princípio da competitividade trata-se de um dos mais importantes, visto que, 

a competitividade impõe que as decisões administrativas sejam pautadas na busca 

do maior número possível de interessados, não podendo conter no edital, 

exigências, cláusulas ou condições que restrinjam indevidamente o possível 

universo de licitantes.  

Considerado o princípio mais moderno incidente na Administração Pública, 

trazido pela EC 19/98, o princípio da eficiência é conceituado por Gasparini (2005, 

p.21):  

Consiste no dever da Administração realizar a função administrativa 
com rapidez (não sendo justificável a inércia do Poder Público 
quando este deveria agir, podendo a Administração, inclusive, 
responder civilmente a sua inércia), perfeição (no sentido de evitar 
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repetição e, consequentemente, reclamações por parte dos 
administrados) e rendimento (tratando-se, este último, da relação 
custo-benefício). 

Para a efetivação do procedimento licitatório, a legislação estabelece a 

utilização das seguintes modalidades: Concorrência, Tomada de Preços, Convite, 

Leilão e Concurso, previstas no artigo 22 da Lei nº 8.666 de 1993, o Pregão 

instituído por meio da Lei nº 10.520 de 2002, como sendo uma sexta modalidade 

licitatória, e o RDC (Regime Diferenciado de Contratações Públicas), instituído pela 

Lei nº 12.462 de 2011. 

De acordo com os parágrafos previstos no artigo 22, da Lei nº 8.666 de 1993: 

Art. 22. São modalidades de licitação: 

§ 1º Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos 
no edital para execução de seu objeto. 

§ 2º Tomada de preços é a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as 
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à 
data do recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação. 

§ 3º Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo 
pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e 
convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade 
administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do 
instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na 
correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com 
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das 
propostas. 

§ 4º Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, 
mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, 
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conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial 
com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 

§ 5º Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados 
para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de 
produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a 
alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o 
maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. 

A escolha da modalidade licitatória não se dá por livre julgamento do agente 

público, de modo que é ato vinculado ao texto normativo, devendo o administrador 

obedecer à legislação vigente. Cada modalidade de licitação é regida por um 

procedimento próprio, nas modalidades: concorrência, tomada de preços e convite, 

será determinada em função do valor do objeto a ser contratado, conforme 

estabelecido no art. 23, I, “a”, “b”, “c” e II, “a”, “b”, “c”, (atualizados pelo Decreto 

9.412/2018), no caso das modalidades concurso e leilão fica estabelecida em função 

do objeto. 

O pregão é a modalidade licitatória que foi instituída pela Lei n° 10.520 de 17 

de julho de 2002, visando à aquisição de bens e serviços comuns, seu surgimento 

trouxe mais agilidade e rapidez às contratações públicas, tornando-se a modalidade 

mais utilizada nos órgãos públicos. 

Existem duas formas de realização do pregão: presencial ou eletrônico, o 

presencial dá-se em sessão pública na repartição do órgão público com a presença 

dos licitantes ou seus representantes legais, onde oferecem lances verbais, desde 

que estejam devidamente credenciados; e o eletrônico, que se realiza em sessão 

pública através de site eletrônico por meio da internet, na qual os licitantes 

credenciados podem oferecer os lances sucessivos, durante o decorrer do certame. 

O procedimento do pregão, não possui limite de valor nas contratações, 

ficando restrito a sua utilização com relação à aquisição de bens e serviços comuns, 

segundo o disposto na própria Lei (Art.1º, Lei 10.520/2002 e art. 1º, Anexo I, do 
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Decreto 3.555/2000). Não sendo possível, portanto, para contração de obras de 

engenharia. 

Para Bittencourt (2005, p.34) os bens e serviços comuns seriam os 

“corriqueiros no dia-a-dia da Administração e que não exigissem maiores 

detalhamentos e especificações, sem embargo de necessidade de existirem padrões 

razoáveis de desempenho e qualidade a serem definidos no edital”.  

Cabe ressaltar, que o pregão não exclui as outras modalidades de licitação 

preconizadas pela Lei 8.666/93, mas se trata de um segmento que trouxe mais 

celeridade e economia para as contratações efetuadas pelo setor público.  

Contudo é importante destacar que o Decreto 10.024/2019 regulamenta a 

licitação, na modalidade pregão, e torna obrigatória a utilização do pregão, na forma 

eletrônica, para os órgãos da administração pública federal direta, autarquias, 

fundações e fundos especiais, também é obrigatória a outros entes que utilizam 

recursos federais, salvo dispositivos legais já previstos. A aquisição de bens e a 

contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, serão 

obrigatoriamente feitos por pregão eletrônico ou dispensa eletrônica no âmbito da 

Administração Pública Federal direta e indireta ou quando Estados, DF e Municípios 

utilizarem ou houver recursos da União. 

O Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), instituído pela Lei 

12.462/2011, criada para dar suporte aos eventos esportivos da Copa do Mundo de 

2014 e Olimpíadas de 2016, que posteriormente, foi regulamentado pelo Decreto nº 

7.581/2011, mediante as necessidades de agilizar as contratações e execução das 

obras, o RDC surgiu com o intuito de tornar mais céleres e eficientes os 

procedimentos licitatórios, visando à realização destes dois eventos mencionados.  

Importante considerar que a princípio, o Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas, foi criado visando às contratações dos eventos esportivos 

citados anteriormente, porém sua aplicação foi estendida à outras demandas com 

diversas finalidades, devido a maior agilidade trazida na realização do procedimento. 
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A aplicação do RDC é discricionária ao Poder Público, considerando que, 

optando pela sua utilização nas contratações, deverá estabelecer todo o 

procedimento, desde a elaboração do edital até o encerramento, com suas próprias 

características, estabelecidas na Lei nº 12.462/2011, excluindo-se as normas 

contidas na Lei 8.666/93. 

Cabe considerar, que o Pregão, a Concorrência e o Regime Diferenciado de 

Contratações (esse obedecendo algumas peculiaridades trazidas pela sua lei 

instituidora), poderão ser utilizados no Sistema de Registro de Preços, objetivando a 

contratação de bens e serviços para a Administração Pública. 

 

3 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

O Sistema de Registro de Preços – SRP, está previsto no art. 15, inc. II, §§ 1º 

ao 6º da Lei 8.666/93. Na órbita federal, em 1998, houve o advento do Decreto nº 

2.743, de 21 de agosto, regulamentando o SRP, revogado pelo Decreto Federal nº 

3.931, de 19 de setembro de 2001, que, posteriormente, foi revogado pelo Decreto 

Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 (alterado pelo Decreto Federal nº 8.250, 

de 23 de maio de 2014).  

Para o doutrinador Fernandes (2011, p.31) o Sistema de Registro de Preços: 

 [...] é um procedimento especial de licitação, que se efetiva por meio 
de uma concorrência ou pregão sui generis, selecionando a proposta 
mais vantajosa, com observância do princípio da isonomia, para 
eventual e futura contratação pela Administração. 

O Sistema de Registro de Preços é um procedimento para a contratação de 

bens e serviços, por meio de licitação na modalidade concorrência ou pregão, e 

através do RDC, em que as empresas assumem o compromisso de fornecer bens e 

serviços, a preços registrados em uma ata específica, e a contratação é realizada 

quando melhor convier aos órgãos que integram a ata, no prazo máximo de 12 

(doze) meses. 
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Importa destacar que o SRP não é uma modalidade de licitação, trata-se de 

uma maneira de realizar aquisições de bens e contratações de serviços de forma 

eventual e parcelada, visto que neste procedimento a Administração Pública não fica 

obrigada a contratar. 

O doutrinador Niebuhr (2013, p. 24), destaca a eficiência alcançada com o 

registro de preços, o conceituando como: 
 

instrumento destinado à eficiência no gerenciamento dos processos 
de contratação pública, por meio do qual o vencedor da licitação 
assina ata de registro de preços, comprometendo-se a oferecer por 
preço unitário o objeto licitado, de acordo com as necessidades da 
Administração, dentro de quantidade prefixada no edital e dentro de 
prazo também fixado nele, que não pode ultrapassar um ano. 

Portanto, pode-se perceber que o Sistema de Registro de Preços destina-se, 

principalmente, a atender licitações para compras e contratação de serviços 

frequentes da Administração, simplificando, agilizando e padronizando o 

procedimento das contratações feitas pela Administração Pública, reduzindo, 

significativamente o número de licitações e os gastos com tais procedimentos. 

O art. 3º do Decreto nº 7.892/2013, estabelece hipóteses para a utilização do 

Sistema de Registro de Preço: 

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas 
seguintes hipóteses: 

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver 
necessidade de contratações frequentes; 

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de 
entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por 
unidade de medida ou em regime de tarefa; 

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de 
serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a 
programas de governo; ou 
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IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir 
previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração. 

Considerando que o inciso IV do referido artigo dispõe que o Sistema de 

Registro de Preço será adotado em contratações estimadas e não obrigatórias, nota-

se que não é recomendada a realização do Sistema de Registro de Preços para 

contratação de serviços contínuos, haja vista que essas contratações envolvem a 

necessidade de planejamento e elaboração prévia obrigatória de projeto básico para 

sua contratação, considerando que se os serviços já são certos e determinados. 

Indiscutivelmente, a aplicação do Sistema de Registro de Preços apresenta 

inúmeras vantagens e benefícios às aquisições e contratações públicas. Dentre as 

vantagens, foram destacadas nesse estudo, as seguintes: inexistência da 

obrigatoriedade de previsão orçamentária, a não obrigatoriedade da compra ou 

contratação pela Administração, celeridade nas aquisições ou contratações, para 

compras e serviços cujo consumo é imprevisível, economia de espaço físico com a 

redução do volume de estoques, a economicidade e o atendimento a mais de um 

órgão ou entidade. 

A inexistência da obrigatoriedade de previsão orçamentária, que apenas será 

efetuada no momento da formalização contratual ou da nota de empenho.  

A não obrigatoriedade da compra ou contratação pela Administração, através 

da qual a Administração Pública não fica obrigada a comprar os produtos ou 

contratar os serviços previstos na Ata de Registro de Preços. 

A celeridade nas aquisições ou contratações, tendo em vista que elimina 

grande parte de licitações contínuas de objetos semelhantes a partir do momento 

que existirá somente uma licitação que registrará os preços pelo prazo de vigência 

da ata, esse procedimento possibilita a contratação rápida, já que os preços estão 

devidamente registrados, inclusive no momento da imediata necessidade e nas 

quantidades efetivamente necessárias.  
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O registro de preços tem especial utilidade para compras e serviços de difícil 

previsibilidade, quando não for possível definir previamente o quantitativo a ser 

demandado. 

Com o Sistema de Registro de preços observa-se a economia de espaço 

físico, com a redução do volume de estoques ou sistema de abastecimento, evitando 

danificação de produtos e armazenamentos desnecessários. 

A utilização do registro de preços efetiva a redução significativa do número de 

licitações gerando economicidade, afinal, através de um único procedimento, a 

Administração poderá efetuar a contratação ou aquisição pelo prazo de validade da 

ata, que será de até doze meses. 

Cabe considerar que o SRP possibilita o atendimento a mais de um órgão ou 

entidade, visto que, possibilita ao setor público ganho de economia de escala e 

efetiva redução de recursos materiais e humanos dos órgãos participantes e 

caronas, e aos licitantes, a oportunidade de fornecer a diversos órgãos, tendo, 

entretanto, participado de uma única licitação. 

Diante o exposto, constatou-se os inúmeros benefícios apresentados pelo 

Sistema de Registro de Preços nas contratações efetuadas pela Administração 

Pública, trazendo aos órgãos públicos envolvidos uma padronização de bens e 

serviços contratados e o aumento da participação dos órgãos públicos, 

consequentemente proporcionando uma redução de números de licitação e de 

custos administrativos. 

 

3.1 Órgão Gerenciador 

 

Fernandes (2011, p.340) descreve: “O órgão gerenciador deve se 

responsabilizar pela condução dos diversos procedimentos do certame visando o 

registro de preços, bem como o gerenciamento da Ata de Registro de Preços”. 

O art. 2º, III, do Decreto Federal nº 7.892/13 (regulamenta o Sistema de 

Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666/93) define que órgão 
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gerenciador “[...] órgão ou entidade da administração pública federal responsável 

pela condução do conjunto de procedimentos pra o registro de preços e 

gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente”. 

No Sistema de Registro de Preços, o órgão gerenciador será o órgão ou 

entidade responsável pela instauração do certame e pela prática dos atos de 

controle e administração do registro de preços, dirigindo, administrando e 

conduzindo a licitação, desde a fase interna até o gerenciamento da Ata de Registro 

de Preços. 

Importante considerar, que o órgão gerenciador não é o agente público, mais 

sim a instituição. Além de ser responsável para a aplicação de sanções na fase de 

procedimento licitatório, também detém competência para aplicação das 

penalidades por descumprimento da ata de registro de preços.  

Contudo, após a formalização contratual, a competência para sancionar o 

descumprimento do contrato é do próprio contratante (órgão que formalizou o 

contrato com o fornecedor ou prestador de serviços), seja ele o partícipe ou o 

carona, devendo informar ao órgão gerenciador sobre qualquer ocorrência existente.  

 

3.2 Órgão Participante 

 

O art. 2º, IV, do Decreto Federal nº 7.892/13, já mencionado no tópico 

anterior, define que órgão participante “[...] órgão ou entidade da administração 

pública que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e 

integra a ata de registro de preços”. 

Os órgãos participantes integram o procedimento no momento anterior ao 

certame por registro de preços, o órgão gerenciador efetua o convite através da 

Intenção de Registro de Preços, aos órgãos ou entidades, para aqueles que tiverem 

o interesse, possam participar do registro de preços, seus quantitativos estimados, 

local de entrega e respectivas especificações e pesquisa de mercado no caso de 
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inclusão de novos itens (desde que órgão gerenciador aceite) serão encaminhados 

através da manifestação de interesse e consolidados no edital. 

Com a formalização da Ata de Registro de Preços, o órgão partícipe garante, 

durante a vigência da ata, se houver necessidade da contratação, o compromisso da 

entrega do produto ou serviço do fornecedor cujo preço foi registrado. 

 

3.3 Órgão Não Participante (Carona) 

 

O art. 2º, V, do Decreto Federal nº 7.892/13 define que órgão não participante 

“[...] órgão ou entidade da administração pública que, não tendo participado dos 

procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão 

à ata de registro de preços”. 

Os órgãos não participantes, diferentemente dos órgãos participantes, devem 

cumprir a uma série de requisitos, para que possam utilizar a Ata de Registro de 

Preços, preconizados no art. 22, caput e parágrafos, do Decreto 7.892/13: 
 

Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de 
registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 
gerenciador. 

§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de 
preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, 
deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação 
sobre a possibilidade de adesão. 

§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou 
não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, 
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este 
artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento 
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dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados 
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 

§ 4º O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo 
decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item 
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 

§ 5º O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata 
após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, 
exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para 
aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador. 

§ 6º Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não 
participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em 
até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

§ 7º Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança 
do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o 
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 
gerenciador. 

§ 8º É vedada aos órgãos e entidades da administração pública 
federal a adesão a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou 
entidade municipal, distrital ou estadual. 

§ 9º É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou 
estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração 
Pública Federal. 

 

Em síntese, são determinados ao Carona os seguintes procedimentos: 

realizar pesquisa de mercado de modo a justificar a vantajosidade em aderir a Ata 

de Registro de Preços, consultar o órgão gerenciador da ata para se manifestar 
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sobre a possibilidade de adesão, o fornecedor registrado deverá manifestar sua 

concordância a adesão, visto que, este não é obrigado a aceitar a contratação, após 

autorizada pelo órgão gerenciador, o carona terá até 90 dias para concretizar a 

compra ou contratação solicitada, observado o prazo de vigência da ata.  

Acrescente-se as retromencionadas determinações a constante no Decreto 

9.488/2018 (que alterou o Decreto nº 7.892/13, regulamentador do SRP, as 

alterações dizem respeito, em especial, às limitações impostas aos órgãos ou 

entidades que aderem à Ata de Registro de Preços) os novos limites quantitativos 

estabelecidos, que regulamenta que o limite individual permite que cada órgão ou 

entidade não participante podem aderir até 50% dos quantitativos dos itens 

registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e participantes; 

com relação ao limite total, estabelece que o a soma do quantitativo de todas as 

adesões poderá atingir no máximo ao dobro do quantitativo registrado na ata.  

Destarte, pode-se considerar que o órgão carona, nada mais é que um órgão 

que se utiliza do registro de preços já realizado por outro órgão, para efetuar uma 

contratação do mesmo bem ou serviço. 

 

4 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Encerrada a licitação por Sistema de Registro de Preços, é elaborada a Ata 

de Registro de Preços, que formaliza uma promessa de futura contratação. De 

acordo com o Decreto nº 7.892/13 em seu art. 2º, II: 
 

Ata de Registro de Preços - documento vinculativo, obrigacional, com 
característica de compromisso para futura contratação, em que se 
registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições 
a serem praticadas, conforme as disposições contidas no 
instrumento convocatório e propostas apresentadas. 

Importante destacar, que a Ata de Registro de Preços não é um contrato, mas 

sim um compromisso assumido para uma possível contratação. Destina-se ao 
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registro dos preços das propostas classificadas na licitação, estabelecendo um 

vínculo obrigacional para uma futura contratação. 

Niebuhr (2013, p. 86), conceitua a Ata de Registro Preços como um: 

documento que formaliza pré-contrato unilateral, por meio do qual o 
seu signatário assume o compromisso de firmar contratos com a 
Administração em relação ao objeto consignado na ata, de acordo 
com as condições e preços ofertados por ele durante a licitação, 
dentro do prazo de validade dela. 

Após a formalização da Ata de Registro de Preços, o fornecedor deve assumir 

o compromisso, em manter disponível o objeto licitado, nos quantitativos 

estabelecidos, pelo prazo de validade especificado na ata, e o preço registrado. Por 

outro lado, a Administração não possui obrigação em adquirir ou contratar o objeto. 

O art. 12 do Decreto nº 7.892/13 estabelece o prazo de validade da Ata de 

Registro de Preços, no § 1º do art. em questão veda qualquer tipo de aditamento 

quantitativo na ata, inclusive aqueles relacionados ao § 1º do art. 65 da Lei nº 

8.666/93. Contudo, o § 3º prevê as possibilidades de alteração dos contratos, 

observados o art. 65 da Lei nº 8.666/93: 

 

Art. 12. O prazo de validade da ata de registro de preços não será 
superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o 
inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 

§ 1º É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata 
de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do 
art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

§ 2º A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de 
Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

§ 3º Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços 
poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65Â§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65Â§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65Â§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art15Â§3iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art15Â§3iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65Â§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65Â§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65Â§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art57
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65
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Em relação ao prazo de validade, a ata terá sua validade limitada a doze 

meses, não sendo possível sua prorrogação, o que pode ocorrer, é que se a ata for 

formalizada por período inferior, seja prorrogada, até alcançar doze meses. 

No que diz respeito aos acréscimos na Ata de Registro de Preços, o Decreto 

7.892/13, proibiu a efetivação, possibilitando os acréscimos somente nos contratos 

administrativos decorrentes da ata, estes poderão sofrer aditamentos, conforme 

estabelecido na Lei 8.666/93, em seu art. 65, sendo possíveis alterações unilaterais 

quantitativa para acréscimo e supressões, respeitados os limites estabelecidos. Os 

contratos também poderão ser prorrogados, conforme previsto no §2º, do art. 12 da 

Lei 8.666/93, somente no caso de prestação de serviços, não cabendo aos contratos 

de aquisições. 

Assim, a Ata de Registro de Preços, constitui um documento vinculativo, que 

gera compromisso para futura e eventual contratação, os fornecedores cujos preços 

registrados em ata, obrigam-se a prestar os serviços ou fornecer os bens de acordo 

com o estabelecido na ata, enquanto a Administração, não se obriga a efetivar a 

contratação, podendo contratar quando houver a necessidade e/ou possibilidade. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante ao exposto, pode-se observar a premente necessidade do agente 

público em atentar ao ordenamento jurídico para a realização das aquisições e 

contratações públicas de forma integra e eficiente, visando atender ao interesse 

público, obedecendo dentre os princípios, o da obrigatoriedade da licitação que tem 

previsão legal e obriga o ente Federal, Estadual ou Municipal a contratar mediante 

processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes visando à obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração 

Pública.  
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Conforme apresentado ao longo do trabalho, o Decreto Federal nº 7.892/13 

determina em seus incisos, que o Sistema de Registro de Preços poderá ser 

adotado nas hipóteses nas quais forem contratações frequentes, quando a entrega 

parcelada for mais conveniente, quando for conveniente a aquisição de bens ou 

serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade e quando não for 

possível definir previamente o quantitativo do produto ou serviço demandado. 

A pesquisa teve como objetivo, identificar, as inúmeras vantagens quanto à 

utilização do Sistema de Registro de Preços nos procedimentos licitatórios, no 

tocante a celeridade e eficiência no âmbito das contratações públicas, dessa 

maneira, constatou-se conforme já mencionado, dentre os benefícios na aplicação 

do sistema, o da  inexistência da obrigatoriedade de previsão orçamentária para a 

abertura do processo de contratação, a flexibilização na contratação de produtos e 

serviços, uma vez que no registro de preços não cria obrigação de contratação 

imediata, a economia de espaço físico com redução de volume de estoques, a 

possibilidade do atendimento de demandas imprevisíveis, a celeridade e redução de 

custos dos processos licitatórios, a possibilidade do atendimento a mais de um 

órgão ou entidade e a efetiva redução do número de licitações, gerando 

economicidade. 

Nesta senda, resta evidente que a adoção ao Sistema de Registro de Preços, 

torna as contratações públicas indiscutivelmente mais vantajosas, visto que, além de 

garantir uma maior celeridade ao processo de contratação de bens e serviços, em 

conformidade com as normas estabelecidas para as licitações e os contratos 

administrativos e aos princípios norteadores, evidencia a eficiência no atendimento 

ao interesse público na busca da obtenção da proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública. 
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