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RESUMO 

FERRAZ, Lúcio André Pinto. Economia de escala na adesão a ata de registro de preços. 

2015. 36 f. Projeto Pós-Graduação Gestão Pública e Controle Externo – Escola de Contas e 

Gestão, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Niterói, 2015. 

O Estado, em sua acepção mais ampla, necessita travar relações jurídicas objetivando 

satisfazer seus interesses e as estabelece em uma necessária submissão ao império da lei, isto 

porque em um Estado Democrático de Direito toda e qualquer atividade administrativa deve 

estar autorizada por lei. As aquisições e as contratações de serviços na Administração 

encontram sua regulação básica na Lei nº. 8.666/93 e impactam significativamente o mercado, 

na medida em que o Estado brasileiro detém um poder de compra de cerca de 10% do Produto 

Interno Bruto (PIB). Considerando que a Emenda Constitucional nº. 19/98 introduziu, no art. 

37 da Constituição da República, o princípio da eficiência, de onde se extrai a imposição de se 

utilizar os escassos recursos públicos com vistas a produzir os melhores resultados 

econômicos, do ponto de vista quantitativo e qualitativo, daí exsurge a necessidade de se 

verificar a presença dos ganhos da economia de escala nas contratações públicas originadas 

de uma adesão à atas de registro de preços de outras entidades. Portanto, partindo da celeuma 

instalada na doutrina, pretende-se sintetizar um argumento em defesa da legalidade da figura 

do carona, avaliar os procedimentos utilizados na operacionalização da carona e as suas 

consequências práticas na Administração Pública e no mercado privado de modo a solucionar 

a questão de pesquisa. 

Palavras-chave: Sistema de Registro de Preços; Adesão; Economia de escala.
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Assim como o particular, o Estado, em sua acepção mais ampla, necessita travar 

relações jurídicas objetivando satisfazer seus interesses, sejam eles primários ou secundários1. 

Ocorre que, em um Estado Democrático de Direito2, há uma necessária submissão ao império 

da lei (DA SILVA, 1998, p. 125), o que significa dizer que "toda e qualquer atividade 

administrativa deve estar autorizada por lei" (CARVALHO FILHO, 2001, p.12).  

 

 Porquanto a assunção de compromissos com terceiros, ainda quando a Administração 

se apresente em uma situação de preponderância3, deve se ajustar ao ordenamento e nem 

mesmo a atuação administrativa mais comezinha dispensará o adequado respaldo legal para o 

regular atingimento dos fins colimados. 

  

 Tem-se, assim, que a celebração de contratos pela administração pública, em regra, 

deve ser antecedida e fundamentada em um conjunto de documentos e atuações (CUESTA 

appud CARVALHO FILHO, 2001, p.188) devidamente estabelecidos que se prestem a 

legitimar e justificar a racionalidade da escolha4.  

 

 A seara das licitações e contratos administrativos está basicamente disciplinada pela 

Lei nº. 8.666/935 e impacta, significativamente, o mercado de bens e serviços, na medida em 

que o Estado brasileiro detém um poder de compra de cerca de 10% do Produto Interno Bruto 

(PIB)6. Entre janeiro e dezembro de 2014, as compras governamentais, somente no âmbito da 

                                                        
1 No interesse público primário identificam-se políticas públicas voltadas para o bem estar social, enquanto que no 
secundário, em regra, verifica-se o cunho patrimonial, que decorre do fato de que o Estado também é uma pessoa jurídica que 
pode ter interesses próprios, particulares. 
 
2 art. 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. 
 
3 O contrato administrativo é espécie do gênero contratos da Administração (CARVALHO FILHO, 2001, p.142) 
 
4 A doutrina especializada aponta para uma "[...] íntima relação entre a democratização do Estado e a ampliação da utilização 
do contrato administrativo. É que, em um Estado autoritário, os bens e serviços dos particulares são requisitados 
compulsoriamente pelos governantes." (JUSTEN FILHO, 2005, p. 11) 
 
5 Existem, ainda, leis especiais que regulam as modalidades do Pregão (Lei nº 10.520/02), as normas gerais para licitação e 
contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda (Lei nº 12.232/10) e o Regime 
Diferenciado de Contratações (Lei nº 12.462/11) 
 
6 Gastos em compras públicas de bens e serviços é recorde. Jornal O Estado de São Paulo. Disponível em: 
<http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,gasto-em-compras-publicas-de-bens-e-servicos-e-recorde-imp-,994480> 
Acesso em: 15 de março de 2015. 
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administração federal direta, autárquica e fundacional (órgãos integrantes do SISG - art. 1º do 

Decreto nº. 10.094/94), movimentaram R$ 62,1 bilhões na aquisição de bens e serviços.7 

 

 Este trabalho, entretanto, se resumirá ao estudo do mecanismo de contratação inserto 

no art. 15 da Lei Geral de Licitações, que dispõe: 

 

art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 
[...] 
II - ser processadas através de sistema de registro de preços; 
[...] 
§ 1o O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado. 
§ 2o Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da 
Administração, na imprensa oficial. 
§ 3o O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as 
peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições: 
I - seleção feita mediante concorrência; 
II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados; 
III - validade do registro não superior a um ano. 
§ 4o A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 
que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a 
legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em 
igualdade de condições. 
§ 5o O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando possível, deverá ser 
informatizado. 
§ 6o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro geral em 
razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado. (BRASIL, 1993) 

 

 Mais especificamente, na investigação da adesão a ata de registro de preços, figura 

que chegou ao nosso ordenamento, nos idos de 2001, pelo já revogado Decreto Federal nº 

3.931/01, que vinha para regulamentar o Sistema de Registro de Preços. Tinha-se então: 

 

art. 8º A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a 
vantagem. 
§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem 
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão 
gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a 
serem praticados, obedecida a ordem de classificação. 
§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos 
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 
anteriormente assumidas. 
§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de 
Preços. (BRASIL, 2001) 

                                                        
7 Ministério do Planejamento. Informações Gerenciais de Contratações e Compras Públicas. Disponível em: 
<http://www.comprasgovernamentais.gov.br/arquivos/estatisticas/01-apresentacao-siasg-dados-gerais-_2014.pdf> Acesso em 
15 de março de 2015. 
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 Muito embora a adesão, comumente conhecida como "carona"8, seja uma realidade 

nas administrações públicas de um modo geral, parte da doutrina e das Cortes de Contas ainda 

questiona a sua legalidade e apontam os prejuízos decorrentes da perda da economia de escala 

nas contratações. Daí o porquê deste trabalho, que, em seu primeiro momento, abordará a 

legislação e os conceitos relacionados às licitações públicas e, em especial, ao sistema de 

registro de preços, para, mais adiante, apresentar a celeuma a respeito do "carona". 

 

 Entretanto para o enfrentamento do tema estabelecer-se-á, inicialmente, a premissa de 

que a Lei nº. 8.666/93 resulta de uma evolução histórica que ainda se faz presente e, como 

não poderia deixar de ser, deve conformação ao sistema da Constituição vigente, de onde 

extrai o seu núcleo primordial, espraiado nos "princípios e normas fundamentais acerca da 

organização do Estado e do desenvolvimento da atividade da Administração", neste sentido 

professora Justen Filho (2005, p. 12).  

 

 Isto porque, qualquer esforço interpretativo não deve se descurar da assertiva de que 

"a palavra, quer considerada isoladamente, quer em combinação com outra para formar a 

norma jurídica, ostenta apenas rigidez ilusória, exterior. É por sua natureza elástica e dúctil, 

varia de significação com o transcorrer do tempo e da marcha da civilização." 

(MAXMILIANO, 1999, p. 16) 

 

1.1.PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 A Emenda Constitucional nº. 19/98 introduziu no art. 37 da Constituição da República 

o princípio da eficiência, consequentemente, desde então, a atividade administrativa deve 

gerar o maior benefício com o menor custo possível, o que significa "fazer acontecer com 

racionalidade" (DA SILVA, 1998, p. 651), daí decorre a imposição de se utilizar os escassos 

recursos públicos com vistas a produzir os melhores resultados econômicos, do ponto de vista 

quantitativo e qualitativo. (JUSTEN FILHO, 2005, p. 54), que se encerra no princípio da 

economicidade. 

 

 De outro giro, em seus 21 anos de existência, a Lei 8.666/93 vem sofrendo com 

                                                        
8 Em linguagem coloquial, a denominação traduz a idéia de aproveitar o percurso que alguém está desenvolvendo para 
concluir o próprio trajeto, sem custos (FERNANDES, 2006). 
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críticas que pugnam pelo seu aperfeiçoamento, identificando-a como a causa, dentre outros 

problemas, das contratações excessivamente morosas e ruinosas do ponto de vista da 

qualidade das aquisições. 

 

 É nesse cenário que a adesão a ata de registro de preços desponta como um dos 

mecanismos para promover uma maior agilidade aos processos licitatórios e qualidade nas 

aquisições, motivo pelo qual se apresenta a questão de pesquisa nos seguintes termos: "A 

adesão a ata de registro de preços por órgãos da Administração Pública assegura os 

ganhos decorrentes da economia de escala?" 

 

1.2.  OBJETIVOS GERAIS 

 

 Partindo da celeuma instalada na doutrina, sintetizar um argumento em defesa da 

legalidade da figura do carona e, daí então, avaliar os procedimentos utilizados na 

operacionalização da carona, bem como as suas consequências práticas na Administração 

Pública e no mercado privado de modo a solucionar a questão de pesquisa. 

 

1.3.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Apresentar o arcabouço jurídico que disciplina as licitações e contratações públicas 

nos níveis federal, estadual (legislação fluminense) e municipal (regramento carioca), 

em especial o sistema de registro de preços; 

 

• Discorrer sobre os diferentes conceitos de economia de escala e como ela se apresenta 

no campo das compras governamentais ou das contratações públicas. 

 

• Identificar as vantagens e os riscos da utilização da adesão em detrimento da 

instauração de um procedimento licitatório.  

 

• Verificar a presença da economia de escala nas contratações decorrentes da adesão a 

ata de registro de preços. 
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2. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DA LICITAÇÃO 

 

 Licitar é uma obrigação que decorre da regra insculpida no art. 37, XXI da 

Constituição, in verbis: 

 

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 de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
[...] 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade 
de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações. (BRASIL, 1988) 

 

 Das lições de renomados administrativistas, extrai-se os excertos sobre o que vem a 

ser licitação: 

 

[...] procedimento administrativo vinculado por meio do qual os entes da Administração 
Pública e aqueles por ela controlados selecionam a melhor proposta entre as oferecidas pelos 
vários interessados, com dois objetivos - a celebração de contrato, ou a obtenção do melhor 
trabalho técnico, artístico ou científico. (CARVALHO FILHO, 2001, p.188) 
 
[...] procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da função 
administrativa, abre a todos os interessados, que se sujeitam às condições fixadas no 
instrumento convocatório, a possibilidade de formularem propostas dentre as quais 
selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração de contrato. (DI PIETRO, 2000, p. 
291) 
 
[...] procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a 
proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. (MEIRELLES, 1991, p. 242) 
 
[...] procedimento administrativo destinado a provocar propostas e a escolher proponentes de 
contratos de execução de obras, serviços, compras ou de alienações do Poder Público. (DA 
SILVA, 1998, p. 652) 

 

  Podemos, assim, asseverar que licitação é um procedimento9 administrativo que 

objetiva escolher uma proposta para a celebração de um contrato futuro, portanto figura 

distinta daquela inserta no art. 2.019, §2º do Código Civil de 2002, que trata de matéria 

sucessória10.  

 

                                                        
9 "Processo e procedimento são termos que não se confundem. O primeiro é a soma de atos que tem fim determinado, não 
importando a marcha que toma para atingi-lo. O segundo é o modo pelo qual o processo se forma e se movimenta, para 
atingir o respectivo fim." (FIDÉLIS DOS SANTOS appud CÂMARA, 1999, p. 127) 
 

10 Se mais de um herdeiro requerer a imputação do bem no seu quinhão, proceder-se-á à licitação, que consiste num leilão 
efetuado entre os requerentes, em dia previamente designado pelo juiz, atribuindo-se o bem ao que oferecer o maior lanço, e 
ipso facto incluindo-se no seu pagamento. (PEREIRA, 1999, p. 217) 
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 A generalidade da assertiva acima, muito embora revele a natureza jurídica do 

instituto, qual seja, a de um "procedimento administrativo com fim seletivo" (CARVALHO 

FILHO, 2001, p.188), não se presta para gizá-lo. Urge, consequentemente, incrementá-la com 

outras idéias que estão, umbilicalmente, ligadas ao conceito de licitação. 

 

 A licitação, enquanto princípio de natureza instrumental, exsurge da indisponibilidade 

do interesse público como uma restrição à liberdade de escolha do contratante (DI PIETRO, 

2000, p. 294).  

 

 Vinculando a Administração Pública ao princípio da obrigatoriedade da licitação se 

adensa os da legalidade, igualdade, impessoalidade, moralidade, probidade e da própria 

ilesividade do patrimônio público (MORAES, 2000, p. 323) e, por igual sorte, se impõe 

"uniformemente a toda as manifestações de atividade administrativa do Estado" (JUSTEN 

FILHO, 2005, p. 16), o que significa dizer que "mesmo as entidades privadas que estejam no 

exercício da função pública, submetem-se à licitação." (DI PIETRO, 2000, p. 291). No 

entanto a inexistência da preponderância11 de qualquer um deles, pelo menos no plano 

abstrato, impõe a avaliação in casu de qual deverá ser relativizado. 

 

 Trocando em miúdos, a obrigatoriedade da licitação, como regra geral, "empece - ou 

ao menos forceja por empecer - conluios inadmissíveis entre agentes governamentais e 

terceiros" (BANDEIRA DE MELLO appud MORAES, 2000, p. 324), admitindo-se o seu 

afastamento, em caráter excepcional, nos casos previstos em lei.  

 

 A par do princípio da obrigatoriedade de licitação, a Constituição vigente tratou da 

competência para legislar sobre matéria de licitação e contratos em seu art. 22, XXVII, onde 

ficou estabelecido: 

 

                                                        
11 Não existem relações absolutas de precedência, pois que sempre serão determinadas pelas circunstâncias do caso 
concreto. Não existe um princípio que, invariavelmente, prepondere sobre os demais, sem que devam ser levadas em 
consideração as situações específicas do caso. Em última análise, não existem princípios constitucionais absolutos ou um 
princípio constitucional absoluto que, em colisão com outros princípios, precederá independentemente da situação posta 
(CRISTÓVAM, 2003). 
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Art. 22. Compete privativamente12 à União legislar sobre: 
[...] 
XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as 
administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e 
sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; (BRASIL, 1988) 

 

 A lei reguladora das licitações é a Lei nº. 8.666/93, que ao consagrar princípios gerais, 

tal como autorizado na Constituição, é, por assim dizer, a fonte legislativa primária 

disciplinadora das licitações. (CARVALHO FILHO, 2001, p.189), assinale-se, entretanto, que 

o exercício da competência para produzir as normas gerais não se exauriu com a edição da Lei 

nº. 8.666/93 e poderá se exteriorizar em outros diplomas, tal como ocorreu, verbi gratia, com 

a Lei nº 10.520/02 (JUSTEN FILHO, 2005 b, p. 10). 

 

 Nada obstante a competência privativa da União, remanesce a titularidade de cada 

ente federal para regulamentar as normas gerais de acordo com o seu interesse peculiar 

(JUSTEN FILHO, 2005 b, p. 11), daí o fundamento jurídico para regulação trazida pelos 

Decretos Fluminense nos. 36.567/12; 44.857/14 e Carioca nº. 23.597/04, que regulamentam o 

Sistema de Registro de Preços (SRP) de que trata o art. 15, II da Lei 8.666/93, os quais serão 

visitados mais a frente. 

 
 Anote-se, desde logo, que a licitação, quer seja processada sob uma das modalidades13 

do art. 22 da Lei 8.666/93 ou com observância de alguma uma disciplina especial14, se 

prestará a uma única contratação, situação distinta daquela que ocorre no SRP, do qual 

poderão decorrer sucessivas contratações, por força do que dispõe os arts. 15, §4º do Estatuto 

das Licitações e 32, §3º da Lei nº. 12.462/11.   

                                                        
12 "nos termos do §2º do art. 24, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui (na verdade até 
pressupõe) a competência suplementar dos Estados (e também do Distrito Federal, embora não se diga por aí), e isso abrange 
não apenas as normas gerais referidas no §1º desse mesmo artigo no tocante à matéria neste relacionada, mas também as 
normas gerais indicadas em outros dispositivos constitucionais, porque justamente a característica da legislação 

principiológica (normas gerais, diretrizes, bases), na repartição de competências federativas, consiste em sua correlação com 
a competência suplementar (complementar e supletiva) dos Estados. (DA SILVA, 1998, p. 504). 

 
13 Licitação é gênero, do qual as modalidades são espécies. (MEIRELLES, 1991, p. 278). "Uma modalidade de licitação 
consiste em um procedimento ordenado segundo certos princípios e finalidades. O que diferencia uma modalidade de outra é 
a estruturação procedimental, a forma de elaboração de propostas e o universo de possíveis participantes." (JUSTEN FILHO, 
2005 b, p. 19) 
 
14 Lei nº. 10.520/02 que institui a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns; Lei 
nº 12.232/10 que dispõe sobre as normas gerais para licitação e contratação pela administração pública de serviços de 
publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda; Lei nº. 12.462/11 que institui o Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas. 
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3.  O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) 

 

 O SRP ingressa no ordenamento pelo art. 15, II da Lei 8.666/93, inicialmente somente 

para as compras e posteriormente estendido, por decreto, para os serviços. Em que pese a 

ausência de lei, em sentido estrito, a ampliação do instrumento encontrou guarida na doutrina 

que não vislumbrava qualquer característica que inviabilizasse a generalização do sistema. 

Professorava-se que o "grande problema do registro de preços é a ausência de definição 

precisa e exata das contratações futuras. Mas essa dificuldade não se põe apenas quanto a 

serviços." (JUSTEN FILHO, 2005, p. 148). Anote-se, por oportuno, que o Sistema de 

Registro de Preços ficou restrito a compras e serviços, ou seja, não abrange as obras. 

 

 Nesse sistema, o procedimento se inicia e se desenvolve à semelhança do que ocorre 

nas licitações convencionais, entretanto não há a assunção, pela Administração, do 

compromisso de contratação, nem mesmo de quantitativos mínimos. A contratação somente 

ocorrerá se, e somente se, houver o interesse da Administração, contudo o licitante, detentor 

do registro, compromete-se a manter, durante o prazo definido, a disponibilidade do produto 

nos quantitativos máximos pretendidos. 

 

 Segundo o escólio da doutrina mais abalizada, "o registro de preços é um contrato 

normativo15, constituído como um cadastro de produtos e fornecedores, selecionados 

mediante licitação, para contratações sucessivas de bens e serviços, respeitados lotes mínimos 

e outras condições previstas no edital." (JUSTEN FILHO, 2005, p. 144).  

 

 Atualmente o SRP encontra sua regulamentação no Decreto Federal nº. 7.892, de 23 

de janeiro de 2013, cujo art. 2º, I assim dispõe: 

 

Art. 2º  Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes definições: 
I - Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro formal de preços 
relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras; (BRASIL, 
2013). 

 

 O Decreto Fluminense nº. 44.857/14 reproduz, também em seu art. 2º, I, ipsis literis os 

termos do normativo federal. 

                                                        
15 Contrato normativo indica uma relação jurídica de cunho preliminar e abrangente, que estabelece vínculo jurídico 
disciplinando o modo de aperfeiçoamento de futuras contratações entre as partes. (JUSTEN FILHO, 2005, p. 148) 
 



 
 

15

 Portanto o SRP não é uma modalidade e nem um tipo16 licitatório. Trata-se de 

procedimento licitatório especial que se efetiva, por força do art. 7º do Decreto nº. 7.892/13, 

reproduzido no art. 10 do Decreto Fluminense nº. 44.857/14, pelas modalidades concorrência 

ou pregão, objetivando o registro formal de preços para eventuais contratações, mediante a 

seleção da proposta mais vantajosa com o devido respeito aos princípios constitucionais. 

(PAIVA, 2007, p. 21). 

 

 O SRP se consolidou como uma excelente ferramenta gerencial, na medida em que 

suprime uma multiplicidade de licitações para o mesmo objeto e dispensa a indicação prévia 

dos recursos próprios para a despesa (JUSTEN FILHO, 2005, p. 145). Daí os motivos da sua 

propalada eficiência17. Neste sentido: 

  

O Sistema de Registro de Preços constitui um importante instrumento de gestão onde as 
demandas são incertas, freqüentes ou de difícil mensuração. Por outro lado, como já decidiu o 
Tribunal de Contas da União também pode ser utilizado para objetos que dependem de outras 
variáveis inibidoras do uso da licitação convencional, tal como ocorre com um Município que 
aguarda recursos de convênios – muitas vezes transferidos em final de exercício com prazo 
restrito para a aplicação; liberados os recursos se o objeto já houver sido licitado pelo Sistema 
de Registro de Preços caberá apenas expedir a nota de empenho para consumar a contratação. 
(SANTA CATARINA, TCE/SC, Decisão nº 2.392/2007, Relator: Wilson Rogério Wan-Dall, 
2007, publicado no DOE nº 18192, de 23/08/2007) 

 

 Assim sendo, nada obstante a vacilante redação do caput do art. 15 do Estatuto das 

Licitações, pode-se ecoar a assertiva de que "as vantagens propiciadas pelo SRP até autorizam 

a interpretação de que sua instituição é obrigatória por todos os entes federativos, não se 

tratando de mera escolha discricionária." (JUSTEN FILHO, 2005, p. 144). 

 

 O Decreto Federal nº. 7.892/13 inovou a matéria que antes hauria sua regulamentação 

do agora revogado Decreto Federal nº. 3.931/01, assim ingressam no sistema o cadastro 

reserva; a certificação digital; as vedações à prorrogação excepcional da vigência e à 

implementação de acréscimos quantitativos; restrição às adesões a serem promovidas pelos 

órgãos públicos federais; a ampliação da atribuição para a aplicação de sanções decorrentes 

do descumprimento da Ata de Registro de Preços e o estabelecimento de novos requisitos 

formais.  

 

                                                        
16 Os tipos licitatórios são critérios de julgamento que encontram previsão no art. 45, §1º da lei 8.666/93. 
17 Na pena do Prof. José Afonso, o princípio da eficiência ganha o significado de obtenção "pelo melhor emprego dos 
recursos e meios (humanos, materiais e institucionais) para melhor satisfazer às necessidades coletivas num regime de 
igualdade dos usuários." (DA SILVA, 1998, p. 652). 

 



 
 

16

 As novidades serão bosquejadas adiante, reservando-se, contudo, um capítulo 

específico para a figura do "carona", vamos a elas então... 

 

 Agora o eventual descumprimento da obrigação assumida pelo fornecedor registrado 

em primeiro lugar não levará, necessariamente, à revogação da ata de registro de preços, pois 

permite-se o registro de todos os licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços pelos 

mesmos preços do vencedor, o que significa a manutenção de um "cadastro reserva" que 

viabilizará a contratação sem a necessidade de uma nova licitação. 

 

Art. 11. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as 
seguintes condições: 
[...] 
II - será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem 
cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da 
classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o 
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;  
[...] 
§ 1º  O registro a que se refere o inciso II do caput tem por objetivo a formação de cadastro de 
reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas 
hipóteses previstas nos arts. 20 e 21. (BRASIL 2013). 

 

 Já a certificação digital emprestará uma maior celeridade às contratações públicas 

porque permite assinar, validamente, de onde quer que seja, qualquer documento eletrônico, 

bastando, para tanto, uma conexão com a internet.  

 
Art. 5º Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do 
Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte: 
[...] 
§ 1º A ata de registro de preços, disponibilizada no Portal de Compras do Governo federal, 
poderá ser assinada por certificação digital. (BRASIL 2013). 

 

 A novel legislação afastou a prorrogação excepcional do art. 57, §4º da Lei nº. 

8.666/93, em contrariedade ao que dispunha o art. 4º, §2º do Decreto nº. 3.931/01. 

 

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. (BRASIL 2013). 

 

 Veda-se, igualmente, a realização de acréscimos quantitativos na ata de registro de 

preços, admitindo-se, contudo, a alteração nos contratos dela decorrentes. 

 

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. 
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[...] 
§ 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. (BRASIL 2013). 

 
 Proibe-se a adesão de órgãos federais a ata de registros de preços oriundas de 

licitações promovidas por órgãos estaduais, municipais ou do Distrito Federal, restrição 

inexistente para a hipótese inversa. 

 

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. 
[...] 
§ 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. (BRASIL 2013). 

 

 A instauração do procedimento sancionatório, consectário das falhas experimentadas 

em uma relação juridico-administrativa, também recebeu disciplina contrária àquela que se 

tinha, agora atribui-se a apuração a cada órgão que se utiliza da ata de registro de preços, 

muito embora remanesça a obrigação de reportá-las - as falhas verificadas - ao órgão 

gerenciador. 

 

Art. 6º O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do 
registro de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa 
de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratação e respectivas 
especificações ou termo de referência ou projeto básico, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, adequado ao registro de preços do 
qual pretende fazer parte, devendo ainda: 
[...] 
§ 1º Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as 
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do 
descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. (BRASIL 2013). 
 
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. 
[...] 
§ 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. (BRASIL 2013). 

 

 Impõe-se, outrossim, que a minuta da ata de registro de preços passe a integrar o edital 

como um de seus anexos. 
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Art. 9º O edital de licitação para registro de preços observará o disposto nas Leis nº 8.666, de 
1993, e nº 10.520, de 2002, e contemplará, no mínimo: 
[...] 
X - minuta da ata de registro de preços como anexo; (BRASIL 2013). 

 

 E pela mesma força cogente, obriga-se a utilização do procedimento de Intenção de 

Registro de Preços - IRP, a ser operada no sítio eletrônico do comprasgovernamentais. 

Destarte não se reconhece mais a faculdade da adoção da IRP e nem a liberdade na forma de 

sua divulgação, tal como ocorria no regramento pretérito. 

 

Art. 4º Fica instituído o procedimento de Intenção de Registro de Preços - IRP, a ser 
operacionalizado por módulo do Sistema de Administração e Serviços Gerais - SIASG, que 
deverá ser utilizado pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - 
SISG, para registro e divulgação dos itens a serem licitados e para a realização dos atos 
previstos nos incisos II e V do caput do art. 5º e dos atos previstos no inciso II e caput do art. 
6º. (BRASIL 2013). 

 

 O sistema da IRP representa um esforço da Administração no sentido de diminuir os 

caronas, na medida em que há uma prévia divulgação dos contornos da contratação que se 

pretende encetar, objetivando oportunizar aos interessados a participação na licitação e 

eventualmente assegurar os ganhos decorrentes da economia de escala, pela ampliação do 

quantitativo estimado. Na esfera federal e no Estado do Rio de Janeiro, o sistema foi 

informatizado18, o que lhe empresta uma maior eficiência. 

 

 Avante, adentraremos na análise da figura e da polêmica que envolve o "carona" da 

ata de registro de preços, sobre o qual se dedicou um capítulo inteiro na nova regulamentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
18 in http://www.comprasgovernamentais.gov.br/gestor-de-compras/consultas-1 e 
http://www.rj.gov.br/web/seplag/exibeconteudo?article-id=180213 
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4. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 A novel legislação definiu a figura do órgão não-participante, no seu art. 2º, V como 

sendo: 

 

Art. 2º  Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes definições: 
[...] 
V - 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. (BRASIL 2013). 

 

 Assim, pela "carona" se recorre a uma ata de registro de preços vigente, advinda de 

uma licitação da qual não se participou, com vistas a atender uma necessidade da 

Administração sob condições, comprovadamente, mais vantajosas. Até aqui, nada de novo! A 

sua prática remonta os idos de 2001. 

 

 Historicamente, a figura da adesão aparece com o Decreto Federal nº 3.931, de 19 de 

setembro de 2001, despertando, desde então, uma acirrada celeuma na doutrina. De um lado, 

vislumbra-se ofensa aos princípios da legalidade, obrigatoriedade de licitação, isonomia, 

impessoalidade, moralidade e vinculação ao instrumento convocatório, do outro rechaçam-se 

os ataques, sobretudo por conta dos ganhos decorrentes da eficiência e economicidade da 

prática. 

 

  A corrente contrária a adoção do "carona" argumenta que o "vício mais evidente do 

'carona' é o da ilegalidade" (XAVIER, 2012), porque um decreto, enquanto manifestação de 

vontade de caráter normativo do chefe do Executivo que dá curso à fiel execução das leis 

(CARVALHO FILHO, 2001, P. 107), não deveria inovar o ordenamento jurídico, razão pela 

qual a figura trazida pelo Decreto nº. 3.931/01 careceria do devido lastro legal, representando 

um atentado ao princípio da legalidade19. Vislumbram, portanto, uma violação ao princípio da 

legalidade estrita, de onde se extraí a máxima de que "a Administração Pública somente pode 

aquilo descrito em lei." E mais... 

 

                                                        
19 "...na teoria do Estado moderno, há duas funções básicas: a de criar a lei (legislação) e a de executar a lei (administração e 
jurisdição). Esta última pressupõe o exercício da primeira, de modo que só se pode conceber a atividade administrativa diante 
dos parâmetros já instituídos pela atividade legisferante. Por isso é que administrar é função subjacente à de legislar. O 
princípio da legalidade denota exatamente essa relação: só é legítima a atividade do administrador público se estiver 
condizente com o disposto na lei." (CARVALHO FILHO, 2001, P. 13) 
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 Haveria um malferimento ao princípio constitucional da obrigatoriedade de licitação 

(art. 37, XXI CF/88) porque a contratação que decorre da adesão representaria uma hipótese 

de dispensa de licitação sem previsão legal. "A Constituição acolheu a presunção (absoluta) 

de que a prévia licitação produz a melhor contratação" (JUSTEN FILHO, 2005 a, p. 227), 

admitindo, no entanto, que a lei faça algumas ressalvas quando aquele procedimento não se 

coadunar, de alguma forma, com o interesse público e, decerto, o exaustivo rol do art. 24 da 

Lei nº 8.666/93 não contemplou a figura da adesão. 

 

 Enxergam, igualmente, um vilipêndio aos princípios norteadores da licitação (art. 3º 

da Lei nº 8.666/93), na medida em que a escolha de um fornecedor revela um favoritismo 

contrário a isonomia, impessoalidade e moralidade.  

 

 A licitação apresenta-se como um dos instrumentos da democracia que materializa a 

igualdade, por oportunizar a todos aqueles que atendam às exigências editalícias uma 

contratação com o Poder Público. "Ao lado da proposta mais vantajosa para a Administração, 

a igualdade é uma das colunas que justificam a existência do processo licitatório." (GOMES, 

2011). 

 

 Com a adesão viabiliza-se a escolha do futuro contratado e/ou do produto a ser 

adquirido o que, em princípio, arranha o primado da impessoalidade e propicia negócios que 

nem sempre visam ao atendimento dos interesses públicos. A facilidade faz nascer 

necessidades fictícias ou adapta as reais demandas aos registros de preços existentes. 

 

 E, até antes da edição do Decreto nº. 7.892/13, vislumbrava-se um atentado ao 

princípio da vinculação instrumento convocatório decorrente das contratações não previstas, 

que perdeu a sua razão por força do regramento inserto no art. 22, §4º daquele diploma. 

Melhor explicando... 

 

 Com fundamento no revogado art. 8º, §3º do Decreto nº. 3.931/01 as contratações 

adicionais celebradas pelos órgãos/entidades não participantes do registro de preços poderiam 

chegar a diversas vezes o valor total que havia sido licitado inicialmente, razão pela qual se 

reclamava o estabelecimento de limites, a fim de preservar os princípios da competição, da 

igualdade de condições entre os licitantes e da busca da maior vantagem para a Administração 

Pública. (TCU, Pedido de Reexame TC 008.840/2007-3, Rel. Aroldo Cedraz).  
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 A desinformação sobre a dimensão das potenciais contratações que poderiam advir 

daquela licitação comprometeria a isonomia e a competitividade, refletindo em dificuldades 

na obtenção dos melhores preços. Por outro lado, a falta de transparência oportunizaria 

injunções indevidas e o tráfico de informações privilegiadas sobre as futuras contratações ou 

nas contundentes palavras dos professores Joel Niebuhr e Edgar Guimarães desbordaria no 

alijamento de potenciais concorrentes para o "júbilo dos lobistas, do tráfico de influência e da 

corrupção." (GUIMARÃES e NIEBUHR appud DIAS, H.; CAMPOLINA, J.; PAULA J., 

2012, p.260). 

 

 O fato é que a sociedade reclama por soluções capazes de contornar, com segurança, 

os embaraços e a morosidade da Lei nº. 8.666/93, a qual se atribui parcial responsabilidade 

pelas mazelas nas contratações públicas. "Sustenta-se que a uniformidade e exaustividade da 

regulação legal provocam prejuízos à Administração, que não lograria obter a agilidade 

indispensável à eficiência na gestão da coisa pública." (JUSTEN FILHO, 2005 a, p. 15) 

 

 Assim, se é verdade "que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada 

por lei" (CARVALHO FILHO, 2001, p. 12) e que a disciplina do art. 15 da Lei nº. 8.666/93 

não instituiu o "carona", não é menos verdadeiro que a repetição de uma licitação já realizada 

com sucesso por outro órgão da Administração macula os princípios da eficiência, 

economicidade e razoabilidade, por implicar despendio de tempo, dinheiro e eventualmente 

na agrura decorrente da frustração pela perda de todo o procedimento ou por uma trôpega 

execução. 

 

 Dessumi-se que 

 

a legalidade estrita da atuação estatal passou a se considerar insuficiente a título de 
legitimação do direito. Neste sentido, o sistema não seria legítimo se apenas cumpridas pelo 
Estado as regras legais que lhe integram, sendo necessária a ampliação da legalidade para a 
noção de juridicidade, em cujo bojo inserem-se valores como eficiência, moralidade, 
segurança jurídica e proporcionalidade. A regra legal torna-se apenas um dos elementos 
definidores da noção de juridicidade que, além de abranger a conformidade dos atos com tais 
regras, exige que sua produção (a destes atos) observe - não contrarie - os princípios gerais de 
Direito previstos explícita ou implicitamente na Constituição. 
 
 Destarte, atualmente quando se fala que, segundo o princípio da legalidade, o 
administrador público somente pode agir se a lei expressamente o autoriza, entenda-se lei 
como toda norma jurídica, princípios constitucionais explícitos ou implícitos, princípios 
gerais de direito, regras legais, normas administrativas (decretos, portarias, instruções 
normativas, etc.). (CARVALHO appud MAGALHÃES, 2011). 
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 Rememorando as lições apresentadas alhures... A Lei nº. 8.666/93 resulta de uma 

evolução histórica que ainda se faz presente e, como não poderia deixar de ser, deve 

conformação ao sistema da Constituição vigente, que tem a eficiência como um dos princípios 

estampado no caput do art. 37.  

 

 E não poderia ser de outro modo! O Direito é um fenômeno social, portanto não existe 

senão na sociedade e não pode ser concebido fora dela. Por se exprimir numa linguagem, a 

sua significação varia com o transcorrer do tempo e da marcha da civilização (REALE, 2002, 

p. 02 e 07).  

 

 No atual Estado Democrático de Direito não se afigura possível a existência de um 

descompasso entre as demandas da sociedade e a resposta de seus parlamentares. 

 

Não se pode admitir que o País deva aguardar o Legislativo para ratificar o carona nem que o 
Presidente da República, que é o representante do Poder Executivo e, por conseguinte o maior 
interessado, deva se omitir na melhoria do processo de contratação pública. O Decreto nº. 
3.931/01, principalmente no seu art. 8º, acertou em fomentar a eficiência do Estado pautado 
nos princípios constitucionais, mormente nos princípios da legalidade (juridicidade) e da 
eficiência. (MAGALHÃES, 2011). 

 

 A redução dos custos operacionais da ação seletiva e os indiscutíveis ganhos de 

celeridade e economicidade legitimam a prática que expia, tão-somente, por conta de um 

agravo de ordem meramente formal.  

 

 Na prática, sem embargo de seus prestigiosos opositores, a carona se estabeleceu 

como uma realidade incontrastável na Administração, pelo menos nos procedimentos do 

Regime Diferenciado de Contratações onde recebeu abrigo legal, firmando-se como um dos 

procedimentos auxiliares do Regime Diferenciado de Contratações, com espeque no art. 32, 

§1º da Lei nº. 12.462/11, in verbis: 

 

Art. 32. O Sistema de Registro de Preços, especificamente destinado às licitações de que trata 
esta Lei, reger-se-á pelo disposto em regulamento. 
§1º Poderá aderir ao sistema referido no caput deste artigo qualquer órgão ou entidade 
responsável pela execução das atividades contempladas no art. 1º desta Lei. (BRASIL, 2011) 

    

 Regulamentada pelo Decreto nº. 7.581/11, nos seguintes termos: 

 

Art. 22. O órgão ou entidade pública responsável pela execução das obras ou serviços 
contemplados no art. 2º que não tenha participado do certame licitatório, poderá aderir à ata 
de registro de preços, respeitado o seu prazo de vigência.  



 
 

23

§ 1º Os órgãos aderentes deverão observar o disposto no art. 96. 
§ 2º Os órgãos aderentes não poderão contratar quantidade superior à soma das estimativas de 
demanda dos órgãos gerenciador e participantes.  
§ 3º A quantidade global de bens ou de serviços que poderão ser contratados pelos órgãos 
aderentes e gerenciador, somados, não poderá ser superior a cinco vezes a quantidade prevista 
para cada item e, no caso de obras, não poderá ser superior a três vezes.  
§ 4º Os fornecedores registrados não serão obrigados a contratar com órgãos aderentes. 
§ 5º O fornecimento de bens ou a prestação de serviços a órgãos aderentes não prejudicará a 
obrigação de cumprimento da ata de registro de preços em relação aos órgãos gerenciador e 
participantes. (BRASIL 2011). 
 

 Ademais, em nenhum momento, a lei ou mesmo a Constituição Federal vinculam cada 

contrato a uma só licitação ou, ao revés, uma licitação a cada contrato. A isonomia, por outro 

lado, não se presta à distribuição de demandas uniformemente entre os fornecedores, mas sim 

à ampliação da competição visando a busca de proposta mais vantajosa (JACOBY, 2006). 

 

 O processo licitatório enquanto atividade-meio não se presta à salvaguarda de 

interesses egoísticos dos licitantes, mas sim ao atendimento de uma necessidade pública com 

otimização dos recursos disponíveis e impelir a Administração a repetir processos licitatórios 

quando já existe proposta mais vantajosa disponível ofende a razoabilidade, economicidade e 

eficiência. 

 

 Neste modelo de gestão arraigado na forma, à guisa de se criar sistemas de controle 

para garantir uma maior segurança e legitimidade à atuação administrativa, não raro se 

alongam, demasiadamente, procedimentos estatais e, por vezes, comprometem o atingimento 

dos objetivos perseguidos. Privilegiar a forma em detrimento do seu fim ofende à 

razoabilidade porque o procedimento não encerra um fim em si mesmo (GOMES, 2011). 
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5. PROCEDIMENTOS UTILIZADOS PARA OPERACIONALIZAR O CARONA 

 

 A carona tem natureza jurídica de extensão subjetiva dos preços previamente 

registrados20. Portanto quando um órgão ou entidade da administração pública pretende 

contratar um objeto já registrado, muito embora sem ter participado dos procedimentos 

licitatórios iniciais, deverá inaugurar uma relação formal com o gerenciador da ata, 

objetivando adquirir o direito subjetivo21 à prestação do fornecedor beneficiário da ata, nos 

mesmos moldes do pacto estabelecido com o órgão gerenciador. Vejamos, assim, como se 

instaura e se desenvolve o procedimento da carona... 

 

  Como já se disse alhures, a carona encontra fundamento infralegal no art. 22 

do Decreto Federal nº. 7.892/13 que reza: 

 

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 dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 

§ 5º Revogado 

§ 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. (grifos nossos) 

                                                        
20O Prof. Jacoby põe a questão nos seguintes termos: Qual a natureza jurídica do procedimento denominado de carona? A 
resposta é a extensão da proposta mais vantajosa a todos os que necessitam de objetos semelhantes, em quantidade igual ou 
menor do que o máximo registrado." (JACOBY, 2006) 

 

21 "É sob a feição de pretensão jurídica que é esta expressão de que dispõe o titular do direito, para que o dever seja 
cumprido, pois ele pretende o cumprimento do dever, e isto é que á a essência do direito. A esta pretensão jurídica, que é a 
essência do direito, no seio da relação, chama-se direito subjetivo." (DANTAS, p. 149, 1979) 
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§ 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.  

[...] 

§ 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. 
(grifos nossos) 

§ 9º É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de 
registro de preços da Administração Pública Federal. (BRASIL 2013). 

 

  Na mesma esteira, seguem as disciplinas no Estado e no Município do Rio de 

Janeiro... 

   

Art. 26 - Ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser aderida por qualquer 
órgão ou entidade do Estado, que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem em sua 
utilização por meio da realização de pesquisa de mercado. 

§ 1º- Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem 
aderir determinada 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 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, caso o órgão gerenciador admita adesões, prever 
que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro 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. (grifos nossos) 

§ 5º- Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão aderente deverá efetivar a aquisição 
ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, devendo 
cumprir as atribuições inerentes a órgão participante e demais orientações do órgão 
gerenciador. 

[...] 

§ 7º- É facultada aos órgãos e entidades do Estado a adesão à ata de registro de preços 
de outro ente público, devendo comunicar tal decisão, previamente, a Secretaria de Estado 
de Planejamento e Gestão e ao órgão gerenciador da respectiva família de materiais ou 
serviços. (grifos nossos) 

[...] 

Art. 27 - É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais, de outros estados e 
federais a adesão à ata de registro de preços, resguardadas as disposições contrárias de cada 
ente, devendo cumprir os procedimentos descritos no art. 26 deste Decreto. 

Parágrafo Único - O órgão gerenciador responsável pela gestão da ata somente poderá 
autorizar as adesões citadas no caput deste artigo depois de transcorrido metade do 
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prazo de vigência da respectiva ata e realizada a primeira aquisição ou contratação por 
órgão participante da ata de registro de preços. (RIO DE JANEIRO. Decreto nº. 44.857, 
de 27 de junho de 2014) - grifos nossos. 

 
Art. 4º A Ata de Registro de Preços a que se refere o § 2º do art. 2º, durante sua vigência, 
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Municipal que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde 
que devidamente comprovada a vantajosidade financeira para ambos. 
Art. 5º Em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (Lei 8.666/1993, 
art. 3º, “caput”), o gestor da Ata deverá gerenciá-la de forma que a soma dos 
quantitativos contratados em todos os contratos derivados da ata não supere o 
quantitativo máximo previsto no edital. (RIO DE JANEIRO. Decreto nº. 36.567, de 04 de 
abril de 2012) - grifos nossos. 

 

Art. 1º Os Órgãos e Entidades interessados em aderir às Atas de Registro de Preços vigentes 
na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, gerenciadas pela Coordenadoria Geral do 
Subsistema de Infraestrutura e Logística, da Secretaria Municipal de Administração, deverão 
formalizar processo administrativo com pedido de adesão, devidamente justificado e 
autorizado pelo Titular do Órgão ou da Entidade, acompanhado do documento confeccionado 
nos moldes do Anexo Único. 
[...] 
§ 4º Os outros entes da Federação interessados em aderir às Atas de Registro de Preços 
poderão formular o pedido através de Ofício assinado pelo Titular do respectivo Órgão e 
endereçado ao Subsecretário de Gestão da Secretaria Municipal de Administração. 
Art. 2º A Coordenadoria Geral do Subsistema de Infraestrutura e Logística, como Órgão 
Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, procederá à consulta ao beneficiário do 
registro que, no prazo de até 3 (três) dias úteis, se manifestará formalmente sobre a 
viabilidade do atendimento à demanda sem impactar nas já existentes ao longo da vigência da 
Ata; 
Art. 3º Obtida aquiescência do beneficiário do registro, o expediente será encaminhado ao 
Subsecretário de Gestão da Secretaria Municipal de Administração que autorizará, ou não, a 
adesão pretendida; (RIO DE JANEIRO. Portaria A/CSIL Nº 32, de 31 de maio de 2010). 

 

  Salientando que a admissão do carona é uma faculdade do gerenciador da ata 

(arts. 9º, III e 22, § 4º, do Decreto nº 7.892/2013), não se deve olvidar da existência de 

limitações subjetivas à adesão, no sentido de que os órgãos e entidades da administração 

pública federal só podem aderir a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade 

federal, enquanto que no Rio de Janeiro não se encontra restrição do mesmo jaez.  

 

  Dito isso, tem-se que, uma vez identificada a necessidade da aquisição de um 

bem ou da prestação de um serviço, a opção pela adesão a uma determinada ata de registro de 

preços demanda a comprovação da vantagem de sua utilização por meio de pesquisa de 

mercado, adotando-se os parâmetros ordinários de elaboração do preço de referência para as 

contratações em geral. Verifica-se a vantajosidade até mesmo quando houver igualdade de 

condições entre o preço registrado e o de mercado, por conta dos custos indiretos da licitação. 
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  A "carona" também encontra limites objetivos, respeitantes aos quantitativos 

individuais e totais das contratações adicionais decorrentes da adesão. Nas esferas federal e 

estadual, não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos 

itens registrados para o órgão gerenciador e órgãos participantes. Já os limites totais são 

diferentes, nos instrumentos convocatórios federais ficam limitadas ao quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na ata. Por seu turno, o Estado do Rio de Janeiro fixa o 

dobro do quantitativo de cada item registrado como o seu teto total. No âmbito municipal, o 

estabelecimento de limites totais foi remetido à disciplina editalícia, dissonante com a 

sistemática da novel legislação, mais especificamente refiro-me aos regulamentos federal de 

2013 e estadual 2014, já visitados neste trabalho. 

 

  A adesão a atas do Executivo Fluminense carece ainda do advento de um 

termo (transcurso da metade do prazo de vigência da ata) e o implemento de uma condição 

(realização da primeira aquisição ou contratação por órgão participante da ata de registro de 

preços). 

 

  Assim sendo, concluindo-se pela vantajosidade e possibilidade jurídica da 

adesão, impõe-se a consulta ao órgão gerenciador da ata escolhida, informando-o sobre os 

quantitativos pretendidos. Faz-se necessária a autorização do órgão gerenciador admitindo 

expressamente a adesão à Ata de Registro de Preços, bem como a manifestação do fornecedor 

beneficiário da ata de registro de preços, aceitando o fornecimento decorrente da adesão 

pleiteada  (art. 22, §§ 1º e 2º do Decreto nº 7.892/2013). 

 

  Os autos do procedimento inaugurado no órgão aderente devem estar 

instruídos com cópias da ata do registro de preço; do edital; do termo de referência (ou projeto 

básico) e do termo de contrato, referentes à licitação que o originou, uma vez que a futura 

relação deve observância às regras lá estabelecidas, inclusive as de natureza habilitatória. 

 

  Comprovando-se que o fornecedor beneficiário do registro mantém as mesmas 

condições de habilitação exigidas no edital da licitação e restando verificada a adequação da 
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necessidade da Administração com o objeto registrado, há que se verificar a existência de 

dotação orçamentária suficiente para cobrir a despesa (art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93). 

 

  Mister se faz a oitiva dos órgãos de controle interno e jurídico antes da remessa 

à autoridade ordenadora da despesa, de modo a oportunizar os exames de praxe. Restando 

autorizada a despesa e publicada a decisão, aperfeiçoa-se o contrato22, que deve se efetivar em 

até 90 (noventa) dias após a autorização do órgão gerenciador, observado o prazo de vigência 

da Ata (art. 22, §6° do Decreto nº 7.892/2013). Registrando-se, por oportuno, que o 

instrumento do contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no 

prazo de validade da ata de registro de preços (art. 12, §4º do Decreto nº 7.892/2013), 

consequentemente admite-se a existência de um intervalo significativo entre o 

aperfeiçoamento do contrato e sua redução a termo23. 

 

  Daí em diante, a execução do objeto contratado segue as regras da Lei 

8.666/93 (art. 22, §7º Decreto nº 7.892/2013), remanescendo a obrigação do aderente de 

reportar ao órgão gerenciador da ata eventual intercorrencia que resulte em sanção. 

Admitindo-se, inclusive, a prorrogação e as alterações de que tratam os arts. 57 e 65 da Lei nº 

8.666 de 1993 (art. 12, §§ 2º e 3º do Decreto nº 7.892/2013). 

                                                        
22 Proposta e aceitação não constituem negócios jurídicos, classificando-se como atos pré-negociais, de efeitos prefigurados 
na lei. São, entretanto, declarações receptícias de vontade, somente eficazes no momento em que chegam ao conhecimento da 
pessoa a quem se dirigem. O vínculo nasce quando a proposta e a aceitação se integram. (GOMES, p. 57. 2000) 
  
23 Em princípio, o consentimento é bastante para formar o contrato, mas alguns tipos contratuais exigem que se complete 
com a entrega da coisa que será objeto de restituição. Esses contratos são chamados reais, em contraposição aos que se 
formam solo consensu, os simplesmente consensuais, que se tornam perfeitos e acabados por efeito exclusivo da integração 
das duas declarações de vontade, como a compra e venda, a locaçnao e o mandato. (GOMES, p. 75. 2000) 
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6. ECONOMIA DE ESCALA 

 

 Critica-se, veementemente, as contratações adicionais celebradas pelos 

órgãos/entidades não participantes do registro de preços também por conta da infringência ao 

princípio da economicidade24, na medida em que a economia de escala eventualmente 

experimentada pelo licitante vencedor não beneficiaria a Administração25, ou seja, na adesão 

paga-se por uma quantidade maior o mesmo preço que se pagaria por uma quantidade menor, 

condição que acarreta perdas econômico-financeiras. 

 

 Entende-se a economia de escala associada a bem particular como sendo: 

 

a redução do custo médio26 de longo prazo (de produção e de distribuição), à medida que se 
eleva o nível de produção. É basicamente uma relação entre custos médios e nível ou volume 
de produção, entendidos os dois últimos como escala ou tamanho de produção. (GOMES, 
1992, p. 60) 

 

 O fenômeno está ligado à idéia de produção, que se entende como "a transformação 

intencional de bens ou serviços em outros bens ou serviços" (SIMONSEN appud GOMES, 

1992, p.61), consequentemente exclui-se do seu espectro as atividades meramente 

mercantis27.  

                                                        
24 Em princípio, a economicidade traduz-se em mero aspecto da chamada "indisponibilidade do interesse coletivo". [...] Mas 
economicidade significa, ainda mais, o dever de eficiência. [...] A economicidade impõe adoção da solução mais conveniente 
e eficiente sob o ponto de vista da gestão dos recursos públicos. Toda atividade administrativa envolve uma relação sujeitável 
a enfoque de custo-benefício. O desenvolvimento da atividade implica produção de custos em diversos níveis. Assim, há 
custos relacionados com o tempo, com a mão-de-obra etc. (JUSTEN FILHO, 2005 a, p. 15) 
 
25TCU, Pedido de Reexame TC 008.840/2007-3, Rel. Aroldo Cedraz. 
 
26 Pela lei dos rendimentos não proporcionais, em havendo pelo menos um fator fixo, no estágio inicial de produção, para 
dada planta ou tamanho, quanto mais um fator é empregado, tanto mais sua produtividade aumenta. Neste caso, o custo 
variável médio declina. Isto perdura até que seja alcançada a combinação ótima entre fatores fixos e variáveis. Além deste 
ponto, haveria excesso de fator(es) variável(eis), o que determina o declínio da produtividade média do(s) fator(es) 
variável(eis). [...]  
 
Os custos fixos, que independem do nível de produção, incluem: a) salários do pessoal administrativo; b) salários do pessoal 
de apoio à produção, mas pagos independente dela; c) depreciação de capital fixo; d) despesas com manutenção e 
depreciação de construções civis; e) despesas com manutenção de terras. Este item corresponde, no caso de indústrias, a 
terrenos onde elas estão implantadas; na agricultura corresponderia à manutenção da capacidade produtiva do solo; e f) lucro 
normal, incluindo as taxas de retomo sobre o capital e as de risco. Já os custos variáveis incluem: a) despesas com matérias-
primas; b) custos sobre o trabalho diretamente ligado à produção; e c) despesas de operação com o capital fixo. (GOMES, 
1992) 
 
27 De acordo com os ensinamentos de Varian (2006) e Kupfer e Hasenclever (2002), rendimento de escala leva em 
consideração o comportamento existente entre os custos de produção de um objeto ou de uma atividade industrial e a sua 
quantidade produzida. (MORAIS, 2011, p. 23) 
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 Significa dizer que o aumento dos lucros das empresas mercantis, beneficiárias de atas 

de registro de preços, decorrente das adesões, não advém da redução dos seus custos, mas, 

tão-somente, do incremento de suas vendas, por conseguinte a crítica supramencionada só 

fará algum sentido se o beneficiário da ata for o produtor do item registrado. 

 

 O art. 23, §1º do Estatuto das Licitações, por certo impõe ao gestor o dever de planejar 

as contratações públicas de modo a realizá-las da maneira mais vantajosa sob os aspectos 

técnicos e econômicos, mas em nenhum momento determina a necessidade de a 

Administração se apropriar dos ganhos decorrentes da economia de escala. 

 

 Pelos termos da lei temos que: 

 

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão 
determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da 
contratação: 

[...] 

§ 1º As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas 
parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à 
licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à 
ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. grifos nossos. (BRASIL, 
1993)  

 

 Portanto, não há e nem poderia haver qualquer imposição para tal apropriação, uma 

vez que a verificação dos ganhos de escala reclama conhecimentos sobre a quantidade de 

fatores envolvidos em determinado processo produtivo e dos eventuais entraves físicos ao 

aumento arbitrário da produção, o que dificulta, sobremaneira, a tarefa a ponto de 

comprometer a contratação almejada. 

 

 Marçal Justen Filho (2005 a, p. 207) leciona que: 

 

A regra retrata a vontade legislativa de ampliar a competitividade e o universo de possíveis 
interessados. O fracionamento conduz à licitação e contratação de objetos de menor dimensão 
quantitativa, qualitativa e econômica. Isso aumenta o número de pessoas em condições de 
disputar a contratação, inclusive pela redução dos requisitos de habilitação (que serão 
proporcionados à dimensão dos lote). [...] A obrigatoriedade do fracionamento respeita limites 
de ordem técnica e econômica. Não se admite o fracionamento quando tecnicamente isso não 
for viável ou, mesmo, recomendável. [...] Já o impedimento de ordem econômica se relaciona 
com o risco de o fracionamento aumentar o preço unitário a ser pago pela Administração. Em 
uma economia de escala, o aumento de quantitativos produz a redução dos preços. 
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 Advoga-se, com razão, que tal crítica - da infringência ao princípio da economicidade 

- seria contra o próprio sistema de registro de preço28 e não contra o ‘carona’, porque a 

ausência de uma perspectiva sobre os quantitativos mínimos a serem adquiridos (art. 15, § 4º, 

da Lei 8.666/93) é o que permite a licitação sem previsão orçamentária, característica mais 

relevante daquele sistema. 

 

 As contratações entabuladas fora do sistema do registro de preços, decerto que 

guardam um maior potencial de deságio, por conta da certeza da contratação, contudo para as 

exaustivas hipóteses arroladas no art. 3º do Decreto nº. 7.892/13, e somente nelas, as 

discussões sobre eventuais ganhos com a economia de escala se mostram canhestros ante a 

eficiência do sistema. O princípio da economicidade, para fins de adesão à ata de registro de 

preços, se satisfaz pela mera pesquisa de preços que comprove a vantajosidade da opção.  

 

 Nada obstante existem estudos que propõem um modelo econométrico com base na 

idéia de ajuste dos preços para a hipótese de aumento da quantidade demandada pela adesão 

às atas de registro de preços, a fim de capturar as economias de escala embutidas nos custos 

da empresa, baseando-se na manutenção do lucro obtido pelo licitante vencedor no momento 

do certame. (MORAIS, 2011). 

                                                        
28 De outra parte, não se pode ignorar que o Sistema de Registro de Preços apresenta também alguns riscos e desvantagens, 
cujos principais são a obsolescência, a incompletude e a perda da economia de escala. [...] Por fim, a perda da economia de 
escala diz respeito à fixação do preço, na licitação, por unidade, uma vez que os quantitativos são previstos apenas 
hipoteticamente, na forma de limites mínimo e máximo. Considerando a lei de mercado, o comum é que quanto maior a 
escala da compra, menor o preço obtido, o que não se verifica se o preço unitário for mantido (OLIVEIRA, 2011, p. 08). 
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7. CONCLUSÃO 

 

 A obrigatoriedade de licitação evidencia a opção brasileira pelo regime democrático, 

na medida em que instrumentaliza, no plano prático, a realização da igualdade, que se revela 

como um valor essencial à convivência humana. Entretanto, ao lado da igualdade, elevam-se 

princípios de mesma envergadura que reclamam a mesma deferência. 

 

 Pode-se afiançar que ao inaugurar procedimentos administrativos com vistas à 

celebração de ajustes, nos quais esteja presente um acordo de vontades para a formação de 

vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, a Administração Pública deve zelar, 

igualmente, pela sua legalidade e eficiência, independentemente da nomeclatura que recebam. 

 

 Assim sendo, o ônus de efetivar os direitos fundamentais do cidadão, garante ao 

agente público uma maior flexibilidade para delegar e decidir sobre o meio mais adequado 

para se alcançar os objetivos da administração, abrindo-lhe portas para criatividade e 

inovação nos procedimentos, o que, decerto, não lhe outorga carta branca aos desmandos. A 

sua atuação deve ser comedida e pautada na legalidade, que se apresenta como a panacéia 

contra o autoritarismo por deitar raízes na idéia de soberania popular.  

 

 O modelo gerencial de Administração Pública que atualmente vigora no Brasil, 

advindo do princípio constitucional da eficiência, chancela, portanto, o procedimento do 

carona, por se tratar de uma solução criativa que veio emprestar maior celeridade e qualidade 

às contratações públicas, permitindo à Administração contornar as combatidas mazelas dos 

morosos procedimentos da lei geral de licitações.  

 

 O apego à legalidade estrita, que teve como supedâneo o modelo de gestão burocrática 

na Administração Pública, ao invés de assegurar o controle dos procedimentos, tornou-os 

caros e morosos. Identifica-se neste padrão uma inversão de valores, na medida em que se 

prestigia o meio em detrimento do seu fim, ou seja, o apego dezarrazoado à forma, não raro 

sacrifica o alcançamento de um melhor resultado, comprometendo, em última análise, a 

satisfação do interesse público.  

 

 O sistema jurídico sofre uma constante oxigenação dos princípios com vistas ao 
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atendimento dos anseios de uma sociedade dinâmica e heterogênea, não havendo espaço para 

posicionamentos infensos às mudanças, razão pela qual não se pode conceber que o princípio 

da legalidade seja um entrave ao procedimento do carona, urge ampliá-lo de modo que o 

respaldo dos princípios gerais de direito e constitucionais implícitos ou explícitos; das regras 

legais e demais normas administrativas lhe sejam suficientes. Restringi-lo à legalidade estrita 

engessa a evolução de uma sociedade que vive em descompasso com seus representantes no 

parlamento. 

 

 Insofismavelmente a utilização desse importante instrumento de gestão, tal como 

ocorre nas licitações de um modo geral, reclama, por força de lei, a comprovação de sua 

vantajosidade, conceito no qual se insere necessariamente o de economicidade, muito embora 

a ele não se limite.  

 

 Contudo a demonstração da modicidade da despesa dentro de uma relação de custo-

benefício não significa impor que a Administração tenha que se apropriar dos eventuais 

ganhos de escala decorrentes das adesões, simplesmente porque a verificação das possíveis 

perdas econômico-financeiras exige conhecimento sobre a quantidade de fatores envolvidos 

em determinado processo produtivo e dos eventuais entraves físicos ao aumento arbitrário da 

produção, o que dificulta, sobremaneira, a tarefa a ponto de comprometê-la. 

 

 As contratações fora do sistema do registro de preços, decerto, guardam um maior 

potencial de deságio que decorre da certeza da contratação, mas não é menos verdadeiro que 

pelas adesões experimentam-se significativos ganhos que permitem contornar as dificuldades 

que a Administração enfrenta.  

 

 Avaliar uma organização para apurar seus ganhos é uma atividade complexa e, em 

princípio, infactível para alguém que sequer consegue organizar suas próprias demandas, 

muitas das quais, a bem da verdade, advindas de injunções momentâneas. O princípio da 

economicidade, para fins de adesão à ata de registro de preços, se satisfaz pela mera pesquisa 

de preços que comprove a vantajosidade da opção. Nas exaustivas hipóteses arroladas no art. 

3º do Decreto nº. 7.892/13, e somente nelas, discussões sobre eventuais ganhos com a 

economia de escala se mostram canhestros ante a eficiência do sistema. 

 

 Tem-se, portanto, que o fenômeno da economia de escala não macula a "carona" 
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porque inexistem informações suficientes que permitam apurar as eventuais perdas. 

Discussões sobre possíveis prejuízos ficarão restritas ao campo das especulações e carecerão 

do devido suporte para fins de responsabilização, até mesmo complexos modelos 

econométricos partem de premissas que podem não se revelar verdadeiras em todos os casos. 

 

 A adesão a ata de registro de preços por órgãos da Administração Pública não 

assegura, tal como ocorre no sistema de registro de preços, os eventuais ganhos decorrentes 

do fenômeno da economia de escala, o que não representará ofensa a qualquer postulado legal 

se estiver restrita às exaustivas hipóteses elencadas no art 3º do Decreto nº. 7.892/13 e 

acompanhada dos documentos de pesquisa comprobatórios da compatibilidade dos preços 

registrados com aqueles praticados pelo mercado. 
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