


Orientações sobre o uso das 

“ferramentas” presentes no SRP



• Conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à

prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras (Art.

2º, inciso I, Decreto 7.892/2013).

• Trata-se de cadastro de produtos e fornecedores, selecionados mediante

prévio processo de licitação, para eventual e futura contratação de bens e

serviços por parte da administração (Tribunal de Contas da União – TCU).

Atenção!

• O Sistema de Registro de Preços - SRP não é uma modalidade de

licitação como as previstas no art. 22 da Lei n° 8.666/1993 e no art. 1° da

Lei n° 10.520/02. É uma maneira de realizar aquisições de bens e

contratações de serviços de forma parcelada, isso porque no SRP, a

Administração Publica não fica obrigada a contratar.

Conceito



• Evolução significativa da atividade de planejamento organizacional;

• Possibilidade de maior economia de escala, uma vez que diversos órgãos

e entidades podem participar do mesmo certame;

• Redução do número de licitações e dos custos operacionais durante o

exercício financeiro;

• Ausência da obrigatoriedade em se adquirir os bens e serviços

registrados;

• Vinculação do particular pelo prazo de validade da ata às quantidades e

aos preços registrados;

• O orçamento é disponibilizado apenas no momento da contratação;

• Celeridade da contratação;

• Redução de volume de estoques;

Vantagens



• Procedimento que permite a realização de licitação única com a

junção das demandas dos diversos órgãos e entidades.

• O objetivo principal da IRP é que os órgãos e entidades informem,

previamente, as quantidades individuais a serem contratadas.

• Prazo mínimo de divulgação: 8 dias úteis.

• Não necessita de análise jurídica prévia (órgão participante).

• Acórdão TCU n° 2692-39/2012-Plenário, dispõe que “a IRP –

Intenção de Registro de Preços, ao substituir o número de “caronas”

por órgãos participantes, apresenta-se como uma forma de melhorar

a economia de escala para Administração, ao aumentar os

quantitativos mínimos a serem adquiridos, conforme consignou o

próprio recorrente”.

Intenção de 

Registro de 

Preços (IRP)



Caso algum ETP indique que a

participação em IRP é uma solução

viável para o atendimento à

necessidade estudada, são boas

práticas consultar com certa

periodicidade as IRPs divulgadas

por outros órgãos e cadastrar os

códigos dos objetos desejados no

módulo de IRP do Comprasnet.



• Procedimento que permite a realização de licitação única com a

junção das demandas dos diversos órgãos e entidades.

• O objetivo principal da IRP é que os órgãos e entidades informem,

previamente, as quantidades individuais a serem contratadas.

• Prazo mínimo de divulgação: 8 dias úteis.

• Não necessita de análise jurídica prévia (órgão participante).

• Acórdão TCU n° 2692-39/2012-Plenário, dispõe que “a IRP –

Intenção de Registro de Preços, ao substituir o número de “caronas”

por órgãos participantes, apresenta-se como uma forma de melhorar

a economia de escala para Administração, ao aumentar os

quantitativos mínimos a serem adquiridos, conforme consignou o

próprio recorrente”.



Informativo de Licitações e Contratos do TCU nº 341/2018

“A mera comparação dos valores constantes em ata de registro de

preços com os obtidos junto a empresas consultadas na fase interna

de licitação não é suficiente para configurar a vantajosidade da adesão

à ata, haja vista que os preços informados nas consultas, por vezes

superestimados, não serão, em regra, os efetivamente contratados.

Deve o órgão não participante (“carona”), com o intuito de aferir a

adequação dos preços praticados na ata, se socorrer de outras fontes,

a exemplo de licitações e contratos similares realizados no âmbito da

Administração Pública.”

Adesão à Ata de 

Registro de 

Preços (Carona)



• Procedimento que permite a realização de licitação única com a

junção das demandas dos diversos órgãos e entidades.

• O objetivo principal da IRP é que os órgãos e entidades informem,

previamente, as quantidades individuais a serem contratadas.

• Prazo mínimo de divulgação: 8 dias úteis.

• Não necessita de análise jurídica prévia (órgão participante).

• Acórdão TCU n° 2692-39/2012-Plenário, dispõe que “a IRP –

Intenção de Registro de Preços, ao substituir o número de “caronas”

por órgãos participantes, apresenta-se como uma forma de melhorar

a economia de escala para Administração, ao aumentar os

quantitativos mínimos a serem adquiridos, conforme consignou o

próprio recorrente”.



O acórdão 3081/16-Plenário emitiu determinação no sentido de que a

Administração se abstivesse de autorizar a adesão à ata de registro de

preços para aquisição separada de itens de objeto adjudicado por

preço global para os quais a licitante vencedora não tenha

apresentado o menor preço, assim como a autorização de caronas a

órgãos não participantes, sem que estes obedeçam aos critérios

estabelecidos.

Adesão à Ata de 

Registro de 

Preços (Carona)



A elaboração do ETP antecede

necessariamente a “adesão”.



• Procedimento instituído pela IN SLTI nº 06/2014 que permite que a

movimentação dos saldos registrados na Ata de Registro de Preços entre os

órgãos participantes.

• É principal solução para os saldos restantes de UASGs extintas que precisam ser

empenhados. Podem ocorrer duas situações distintas:

- A unidade que absorveu a UASG inativa participou do Registro de Preços

Após formalização junto ao órgão gerenciador, o saldo é remanejado para a UASG

ativa, permitindo que o empenho seja realizado por essa unidade.

- A unidade que absorveu a UASG inativa não participou do Registro de Preços

Caso o órgão gerenciador seja a PR-6, é possível remanejar o saldo para a UASG

153115 e efetuar o empenho pela Administração Central. Nesse caso, é

necessário que haja a autorização para desconto do orçamento participativo.

Remanejamento de 

Saldo entre órgãos 

participantes do 

Registro de Preços



• Manuais do Comprasnet:

https://www.gov.br/compras/pt-br/centrais-de-conteudo/manuais

• Perguntas Frequentes SISRP:

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-

frequentes/siasg

Links úteis

https://www.gov.br/compras/pt-br/centrais-de-conteudo/manuais
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/siasg


TELEFONE

(21) 3938-0488

CONTATO

joaoguilherme@pr6.ufrj.br

Muito obrigado!


