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INTRODUçÃO

No âmbito das rcpartições públicas brasileiras é comum
a realização de licitações com a utilização do sistema de registro
de preços (SRP), por meio do qual são registrados em uma Ata
quantitativos e ÍespeLlivos preços unitários de serviços e bens, os
quais a Adrrrinistração poderá futr:ramtrrte vir a contoatar ou adquirir
dc acordo com sua convcrriência. Esse sistema possui uma grande
flexibiliclade pois não obriga a Administração firmar as contratações
decorrentes, mas vincula o Íomecedor beneficiário do registro a
flrnprir com a prestação licitad4 caso demandado dentro do peíodo
de validade da ata. Tàl procedimento se amolda a objetos de dificil
pÍevisibüdade e/ou de demanda fr€quente, bem como quando a
aquisição de bens ou a contratação de serviços se destina a mais dc
um órgão.
Essa sistemática surgiu com a Lei ne 8.666193 (Lei de
Licitaçôes e Contratos - LLC), e, posteriormente, foi prevista
também nas Leis n*: 10.19U01, 10.520102 e 72.4ó2/11. Con:. a
primeira regulamentação do sistema de registro de preçoq previsto
na LLÇ pelo Decreto nq 3.93U011 surge a possibilidade de a
Ata de Registro de I'reços ser aproveitada por outros órgãos ou
entidades da Ad-nLinistração Pública Federaf que não participaram
'
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popu [a rmente conhecido como a
"aderente".
Tal faculdade é r'eementemente
figura do " caÍona" ou
rechaçada por muitos administrativistas brasileiros, que apontam
a não obseivância aos principios: da legalidade, irnpessoalidade,
moralidade, publicidade, da igualdade, economicidade, e da
vinculação ao instrumento convocatório, princípios estes regedores
da Administração Pública e das licitações, previstos no crprlt do art'
37 da Constituição Federal (CF) e no art. 3e da LLC.

do procedrmento licitatório,

A problemática em tomo deste tema é de extrema reler'ância
sob os pontos de vista prático e iurídico. No aspecto prático, os
órgãos públicos não participantes dos certames estão cada vez mais
adàrindo a atas dc registro dc prcços, de modo a conferir maior
celeridade na contratação dc bers e scn'iços dc que necessitam,
com eliminação da burocracia e dos riscos e custos enr,'olvidos
em procedimentos licitatórios próprios, o que vai de encontro ao
principio da eficiência administrativa.
Já na seara jurídica, aiém das várias ltormas nas quais
esse sistema e disciplinado, não há entendirnento doutrináritl
e jurisprudencial pacífico acerca cla matéria, o que torna ô tema
passível de divcrsas indagaçõcs.
Dessa Íorma, conÍigura-se o objeto do presente estudo que é
tecer uma brcve análise da doutrina e legislação pátrias de modo

a investigaÍ a possibilidade de conÍormação do procedimento dc
adesáo à ãta de registro de preços (ARP) aos princípios norteadores
da Administração Pública e das licitações.

Possibilidade de resposta afirmativa a
essa questãí-), comc'' hiPcite-"e, a q':al é evidenciada pela evol'-rção
legislátiva desse instituto, demonstrada por meio das diversas

Vislumbra-se

a

normas editadas pelo Poder Legislativo

e Executivo que

contemplam a possiúilidade da mencionada adcsão, em especial a
Lclna'11.4621LL, que institui o Regime Difercnciado cle Contrataçõcs
Públicas (RDC), e seu resPectivo Decreto regulamentador (Decreto
ne 7.581/1 1), bem como o recente Decreto ne 7.892113, que Íevogou
o Decreto ne 3.93L101, dando uma nor-a regulamentação ao SRP,
pÍe\.isto no art. 15 da LLC.
O presente trabalho procura, também, trazer a baila algumas
decisõeJ de Tribunais de Contas brasileiros com seus respectivos
fuirdamentos, a firn de ilustrar os diversos posicionamentos acerca
do procedimento dc adesão à ata de registro de preços (ARP)'

Além disso, ao longo do texto ProcuÍa-se demonstrar
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vantagens do sistema de registro de preços e da possibilidade dc
adesão por órgãos aderentes como instrumentos de dinarrrização
da Administração Pública devido às características de agilidade,
eficiência, economia e desburocratização, permitidas por essas
sistemáticas.

Após a discussão a ser travada, busca-se no Íecho do
pÍesente artigo clc'ncar algumas balizas, que permitam a
conÍormação do procedimento de adcsão à ata dc registro de
preços, por órgãos não paÍticipantes do procedimento licitatório,

aos princípios da legalidade, impessoatdade, moralidade,
publicidade, da igualdade, economicidadg e da vinculaçâo ao
irrstrumento convocatório.
2. O

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O sistema de registro dc preços (SRI'), atualm€nte prcvisto no
art.15, inciso tr da LLC'?art.32 do RDC3, representa um procedimento

para registro formal de item(s) com seu(s) respectivo(s) preço(s)
unitário(s) e quantitativo(s) em uma At4 precedido de licitação
realizada nas modalidades concorrência, pregãoa ou ainda pelo
procedimento previsto no RDÇ no qual são selecionadas propostas
a serem uülizadas em contratações fufu ras de berrs ou serviços, de
consumo e demanda frequentes.

|oel de Menezes Niebuhr define o sistema de registro de
preços enÍocando o caráter de eíciência do sistemano atendimento
da demanda efetiva da Administração, da seguinte maneira:
IrLshxmento destinado à eÍiciência no gerenciamento dos processos de
contuata$o publica, por meio do qual o vencedor da licita@o assina ata
de registlo de preços, compromctcldo-se a ofenxe.r por preço unitirio
o objeto licitado, de aerdo «m as necq;sidades da Adrninistra€o,
dentro de quantidade prefixada no edital e dentro de praTo tâmbem
Érado nele, que não pode ultrapas-sal um anot.
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o doutrinador Celso Antônio Bandeira de Melo conceitua
essc sistema destacando o elemcnto essencial para sua adoção que é
a existência de beÍrs e serviços Padromzáveis, que serão requeridos
com Érequência pela Administração, aerbis'.
Já

O'regisúo de preços' ó um Procedimento que a Àdminishação pode

adotar perante compras rotineiras de bens padronizados ou mcsmo na
obtcnção dc scn'iços. Neste caso, como Presume que irá adquirir os bens
(rr.r rccorrer a cstes sen'iços nào uma, matnúltiplas vc.zes, abre um ceÍame
licitarririo em que o vencetlor, isto e. tr que ofereccu a cotàçào mais t'aix'1,
terá scus Preços 're8istrados . Quando .r pr(rnotora d() ccrtalne n(tessitar
destes bcns ou scrviços irá obtêlos, sucessivas l'ezes se fot o caso, Felo
preço cotado

€-

rcgistr.rdo6.

Noteassimque oSRPé uma Íorma / procedimento de aqursrçío
futura na qual a Admirtstração não está vinculada a adqtririr toda
a quantidade estimada. Em face disso, as contratações porlem ser
realizadas na medida da necessidade real do Poeler Público , o que
se coadlrna com uma maior otimização e eficácia na aplicação dos
recursos públicos.
Ressalte-se que nos proccdimentos usuais de aquisição ,l
contratação de serviços Pela Administração Pública, após o término
da licitação, o Ijcitantc vencedor é convocado para assinatura
clo contrato administrativo no qual são assumiclas obrigações
recíprocas: o licitante obriga-se a fomecer os bens ou prestaÍ os
s".t;içor cotatfos no certame em sua totalidadc e a Administração
assume o compromisso de pagar.
No SRP antes da assinatura do contrato administrativo com os
quantitativos efetivamente demandados pela Administração existe
a fase ele assrnatura da ata rle regrstro de preços, qrle exPressa rrma
promessa de futura contrataçáo, sendo tal documento detinido pelo
o art.2n, II do Decreto no 7.892/-13t, que regulamenta o SRP, previsto
na LLC, no plano federal, e o art 88, II do Decreto na 7.58U11'g, que
regu lamenta o RDC, como:
documento vinculaüvo, ot'rigaciona| com caracte'Ética de comFÍomisso
para futúra contratação, em que se registram os preços, Iomecetlores' o rgãos
particiPantes e condiçoes a serem praticadas, conJome as. disPosiçõei
contidas no irstrumento convocatório e Propostas apresentadas'
o Cêiso .lntôtuo Búd.iiã .L u1/e .à Drnú. ádmin:tr.cfiiD ls!
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Para Marçal Justen Filho a ata no SRP não produz
diretamente urn contrato de fomecimento ou de serviço, mas
Íomral iza ulrr contrato prelinrinar bilateral, que engloba as
condições das futuras contratações entre as partes. Segundo esse
autor a posição jurídica das pârtes na ata de registro de preços é
assimétrica, pois o paúicular está obrigado a contratat caso a
Administração decida-se a pÍomover a conEatação, mas essa não
está obrigada a contratar, ainda que assuma uma pluralidade
de outras obrigações decorrentes do resultado da licitação10.
Já na visão de Eliana Goulart Leal a ata cle registro de preços se
assemelha a uma espécie de protocolo de intenções, celebrado
c.ntrc a AdministÍação e os Íomecedores que tiveram seus preços
registrados, não conÍigurando um contrato de fomecimento "mas
sim um instrumento obrigacional unilateral, regiclo pelo direito
público, sem a conotação de contrapÍestacionalidade própria dos
contratos resultantes das licitações comuns"11

.

Cabe destacar que a existência de preços registrados nâo
obriga a Administraçáo a firmar os contratos que deles poderão
advir, sendo permitida a realização de licitação especific4 desde
que seja assegurada ao ücitar,te registrado preferência em igualdade
de condições, consoante dispõem o §44 do art.15 da LLC e o §3a do
art. 32 do RDC.

Um ponto de distinção entre o SRP previsto na LLC e no
RDC reside no número de fornecedores que podem teÍ seus
preços registrados. No regime da LLC, após o Decreto na 7.89211,3,
são registrados os pÍeços e quantitativos do licitante mais bem
classificado durante a etapa competitiva bem como os preços e
tiverenr aceitado cotar seus bens ou
sen'iços em rralor igual ao do licitante mais bem classificaclo, neste
írltimo caso observada a ordem de classificação dada pcla última
proposta apresentada durante a fase competitiva. Segundo o §1o
do art. 11 do Decreto nq 7.892113 a intenção de registro dos demais
licitantes que não o vencedor é a formação de cadastro reserva,
no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipótcscs
dc cancclarrrcnto dessa, previstas nos art. 20 e 21 do mencionado
Decreto.
qu.ulLrLdLlv(rD Lr(r§ rlctt.uaLcD quie

No RDC, além do licitante venccdor e dos licitantes, que
aceitarem cotar os bens ou sewiços com prcços iguais ao do
licitantc vencedor na sequência da classificação do certarne,
)t

R.giü? Difo q6lno dt ao, tcr4,i.s PúI.5 íRDO Cômmiincs à Lai n! 12 .162 e ao Dderô n! 7 i8l. IUSTE\ ITLHO,
C€r A Guimüã6 C@rd6ad@6. Belo Hon?dtê: Iúrun! 2012, p. 346.
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deve-sc incluir, tambóm, na rcspectiva ata o registro clos licitantes
que mantiverem suas PÍoPostas originaisl2. No RDC a intcnção não
é a Íormação de cadastro resen'a e sim proccdeÍ as contratações nà
seguinte ordem: Lp) o fomecedor registrado mais bem classificado,
ató o esgotamento dos respectivos quantitativos oÍerecidos; 2q) os
fornecedores registrados que registÍaram seus Prcços em valor
igual ao do licitante mais bem classiticado, conforme a ordcm de
classificação; e 3q) os demais fomecetlores registrados, conl'orme a
ordem cle classiÊicação, pelos scus preços rcgisiradosl3.

No caso de adesão no RDC, o órgão gerenciador indicará
ao órgão aderente o fornecedor registrado mais bem classificado
e os dem;ris licitantes que reglstraram scus preços cm valor igual
;ro do licitante miris bem classificado, devendo o carona ProPor
a celebração de con trato aos forneceriotes indicados seguindo a
ordem de classificação14.
O prazo de vigência da Ata de registro de preços, no regime
da LLC, é de ate um ano (art. 15, §3", III da LLC), incluídas eventuais
prorrogaçõeslS. Já no RDC, segundo o parágrafo íurico do art. 99
do Decreto na 7.587117, o prazo de validade da ata de registro de
preços será definido no instrumento convocatório, sendo limitado
ao mínimo de três meses e ao máximo de doze meses.

Háque sedestacar, também, que o prazo devigência da atanão
se conÍunde com o prazo dc vigência dos contratos .rdmirristrativos
decorrentes, pois, uma vcz celebrados, são independentcs da ata
de registro de preços c seguem as regÍas contidas no art- 57 da
LLC, inclusive no caso do RDC, conÍorme dispõc o art 39 do RDC
e o art. 100 do Dccreto r,-o 7.581i11. As alteraçõcs desses contratos
administratir.os também seguem as disposiçõcs contidas no art.
65 da LLC, sendo vedado de forma expÍessa no RDC o acréscimo
quantitativo do objeto16, iá no regime da LLC a vedação recai sobre
o acréscimo dos quantitati\ros fi-xados pela ata de regislro de preços,
inclusive o acróscimo dc que tÍata o § 1a do art.65 da LLC17.
Segundo o art. 3a do Dccreto np 7 .89211,3 e o art- 89 do Decreto
n" 758Ui1 o SRP será adotado nas scguintes hipóteses quando: a)
pelas características do bem ou scrviço, houver necessidade de
iontratações Írequentes; b) Íor mais conveniente a aquisição de bens
: Àrr j1 \I da lâ u ló:r'tl e alt 98.1. D{reto n
: ,\l1 10i, § 1!d. D{i.ton!,-.is1ill
:',tt l0l, !sl' ê}do D{rel.n: ;i51/11
art 1: do D..rêto n! 7392111
.,!t lorr,Slrdô Lràr€ton.; r.!1,11
/tt 12, § 1! do Der€to n! ; .19111.
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com previsão de entregas parceladas ou conhatação de serviços
rcmunerados por unidadc de medida ou cm regime de tarcfa 18;
c) for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços
para atendimento a mais dc um órgão ou entidade, ou a Programas
dc govemo; e d) pela natureza do objeto, não for possível deÊinir
prcviame'nte o quantitativo a ser demandado pela Administração.
Note que a primcira grandc vantagcm do SRP é seu caráter
dcsburocratizantL', porquc esse sistema pcrmite uma pluralidadc
dc contrataçõcs por mcio de uma única licitação, o que permitc
à Administração reduzir gastos c temPo com múltiplas licitaçõcs
de objcto idônticr.r. Outra vantagem nt'ssc viés é o caráter de
imcdiahsmo das contratações, pois com um registro de prcços
r,.ilido pode-se promover a conLratação assitn que identificada
a ncccssidadc administrativa, ao Passo quc sem o SRI'dcvc-sc
rcalizar uma Licitação como regra.
Observe ainda que a licitação tradicional destina-se a atender
um órgão específico, já a licitação para registrtr
promovida visando atender às necessitlades de
vários órgãos / entidades da Administração Pública.

irs necessidades de
de preços pode ser

Além disso, no SRI' não sc exige prcvisão orçamcntária
nos moldes dispostos no art.7e, § 2a, incis<.r lll da LLC, se'ndo a
indicação dos recursos orçamentários neccssária apenas quando da
{ormalização do conkato ou in-strumento cquivalente, consoante
prcvê o art. 14 da LLC e o art. 91 do Derrcto ne 7.581/11. Nessc
scntido ó a Orientação Normativa na 20, da Advocacia-Geral da
União (AGU): "na Iicitação para registro dc preçoq a indicação
da dotação orçamcntária ó exigível apenas antes da assinat'.rra dtr
contrato"19.

Em Íace dessa desnecessidade de previsão de rec'ursos
orçamentários o Tribunal de Contas da União (TCLI) entende que
o SRP é um instrumento eficaz para enfrentar contingenciamentos
orçamentários e financeiros, normalmente enfrentados pelos tirgàos
da Administração Pública20. Frise-se, no entanto, que o TCU possui
entendimentos de que a indicação de recursos orçamentários no
instrumento convocatório toma-se necessária quando se tratar de
aquisições com caráter compulsório por parte do Poder Público
's.gxíd.oàitórd3ILC-Iarer,éDres,me+ddo*apstamã.;3e.rbÍàp3Íape9!4d<hab,ll.Áporpre(..r(.,
com a *m iomuimoto dê tutdiais
AkÀSIL ().mt3çào \ormihrd dd:dr dJoa G<àl da L^ião n' 2i1, Je nl ü:0i'] Dirponir€l en <hltp hha\
Âor br> .\.1Éro er,: rS IÁ\ rl
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como no caso de aquisição de gêneros alimcntícios destinados
merenda escolat'i.

à

A doutrina em geral afirma que a adoção do SRP é r'antaiosa
para objetos cuios quantitâtivos são de dificil prcvisibilidacle e / ou
cle demanda frequente. Ademais esse sistema facilita o controle de
estoqucs por diminuir a necessidade de estrutur.l adequada para cr
a rm.lzl.n.rmento dos bens adquiridos pela Ac{ministração.
Nesse selrtido NÍarçal Justen Filho aPonta cit.tco vantap;etts, a
saber: a) a supressào de r'ários procedimentos licitatririos continuos
e sucessivos versando de objetos semelhantes e homogêneos; b)
a maior velocidade de contratação, relativ.rmellte à gestão dos
recursos furanceiros; c) o prazo de validade tlo regl.stro de preços,
que pocle ser de até u nr ano, em contraposiçao à regra geral <lada pelo
ca;.,rú do art.57 da LLC; cl) a deÉinição de qtrantiLl.rdes e qualiclades
11 s€rÊrrr contratadas; e e) a possibilidatle das eontratações serem

destinadas a cliferetrtes tirgãos ou enti.elades::.

Rcgina Claurlia Alcncar Xirnencs indica as seguintcs
vantagens: a) redução do número dc licitaçôcs durantc o
crcrcíiio financeiro, com diminuição dos custos opcracionais; b)
economia processual, mcdiantc concentração em único proccsso
Iicitatório para atendcr às ncccssidades comuns tlc vários órgãos
independcntes; c) maior vclocidacle nas colltratações; d) rcdução
clos iustos, em ftrnção do ganho com a economia de escala; e)
impossibilidade de c.rractcrização cic fracionamcnto cle despesas;
f) àesnccessidacle de rcscrva orçamentária; g) possibilidade de a
ata ultrapassar o exercício financciro; h) redução das contrataçõcs
clirctas, especi.r-lmentc as decorrcn-tes da falta de pta-nciamento; i)
contrataçõãs somentc das quantidades ncccssárias, evitando-st'
o clespcrdício; j) reciução do volume de cstoque, com dimintrição
do pioblema de espaço físico para cstoc.lgem, e k) maior
aprovcitamento do estoque cm decorrência da redução de pcrdas
de produtos com lrrazo fora cla validade ou por má conscrvação23 '
Como desvantagens do SRP, Cássia Hoshino aponta as
seguintes questões: a) propensão de a Administração perder
uJntug".r, áe mercado em razão da comodidade na utilização do
SRP; b) oposição clas empresas quanto à participação em sistemas
de registio de preços em virtude de incertezas quanto à efetiva
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contÍataçãoi c) necessidade de alocação de recursos humanos p.rra
atualização dos registros e gerenciamento de atas; d) obsolcscência
dos dados constantes do SRP representada pela possibilidadc
de descompasso entÍe os produtos, sewiços e preços registrados
e a realidade do mercado, por exemplo: a redução dos preços
praticados no mercado, ou a redução da quaüdade dos produtos
com o passar do tempoÊa; e) o não atendimento das necessidades
específicas da Administração face à generalidade das especificaçôes
dos produtos e serviços regiskados2s.

Com relação à redução ou aumento dos preços de mercado
ao longo da vigência da ata, tanto o Decreto na 7.E92113 (arÍs. 17
e 1tl) como o Decreto na 7.581.111. (arts. 104, 105 e 107) prevecm
meranismos de negociação com Íornecedores regiskados para
alteração dos preços de modo a prcservaÍ a equação econômicotinanceira da ata. Frise-se que atuahdade dos preços registrados e
de fundamental importância para asscgurar que as contratações a
serem efetivadas pe.la Ad-uLinistração seiam econômicas, razão pela
qual o Decreto nn 7.581,111, obriga a avaliação trimestral dos preços
regishados (art.104), bcm como a LLC exige a publicação trimestrai
dos preços como possibilidade de impugnação desses por parte
dos cidadãos (art. 15, §2'qe §6q).

Outra possível desvantagem apor.rtada por Marçal Justen
Filho é o risco de perda da economia de escala devido às incertezas
quanto à demanda efetiva da Administração. Segundo o autor
o dilema de um licitante no SRP é a oÍerta de um preço menor
calculado em face do quantitativo total previsto ou de um píeço
médio suficiente para recluzir o prejuüo, no caso de as contratações
serem inferiores às estimadas. Para esse autor o SRP possibilita
ganhos de escala porque permite a conjugação de necessidade
diversas em um único procedimento licitatório. Contudo, tal
ganho de escala é em paÍte neutralizado pela permissão de que o
quantitativo total previsto deixe de ser eÍetivamente contratado, o
que leva à prática de um preço médio calculado em função do grau
de preüsibilidade quanto às futuras contÍatações. Dessa forma,
conclui o mencionado autor, o preço total em um SRP seria superior
ao obtido em uma licitação tradicional, na qual a Administração
fixasse os quantitati'r.os exatos que pretende adquiriÉ6.
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3. OS USUÁRIOS
O art.

2a

DAAIA DE REGISTRO

do Decret o na 7 .892113

eo

xt

DE PREÇOS

88 do Decreto nq 758U11

conceihlam os usuários da Ata de Registro de Preços, a saber os
órgãos: gerenciador, participante e não participante ou aderente'
O órgão gerenciador é o órgão ou entidade da Administração
Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos
do certame para rcgistro de prcços e gere'nciamc'nto da Ata de
Registro de Preços dele decorrente. A esse órgão compete a prática
deiodos os atos de controle e administÍação do SRP, dentre os quais
se destacam a: a) coleta das intenções de participação no registro de
preços de outros órgãos ou entidades púbücas2] b) consolidação
àas informações reiativas às estimativas individuais de dcmandai
c) promoção da adequação de termos de referência ou projetos
básicos encaminhados pelos outros órgãos, Para atendimento aos
requisitos de padronização e racionalização; d) realização de ampia
peiquisa de mercado para a definição dos preços estimados para
iinsãe licitação; e) realização de todo o procedimento licitatório;
e) indicação dos fomecedores que poderão ser contratados e dos
respectivos quantitativos e Preços; f) manutc'nção do controle
do saldo da quantidade global de bens e serviços que poderão
ser contratados pelos órgãos aderentes; 8) aPlicação de sançõcs
decorrentes do procedimento licitatório, do descumprimento da
ata de registro de preços ou do descumprimento de contratos, nos
quais figure como contratânte o órgão gcrenciador; h) condução
de eventuais negociações dos preços registrados; i) promoção da
anulação ou revogação do registro dc preços'z8.

O órgão participante é órgão ou entidade que participa

dos procedimentos iniciais do SRP e integra a Ata de Registro de
Preçãs. A esse órgão cabe a responsabilidade pela maniÍestação
de interesse em participar do regisho de preços, providenciando
o encaminhamento, ao órgão gerenciador, de sua estimativa de
consrxno, cronograma de contratação c respectivas cspecificações
ou projeto básico. Ao órgão participante cabe ainda às seguintes
atrlLuiçõcs em síntese: a) a consulta ao órgão gerenciador para
obtenção de indicação do Íomecedor e respectivos quartitativos
que poderão ser contratados; b) a fiscalizaçáo do
" pr.ço. dàs contratos que celebralem; c) a aplicação de
"rrÀp.i-"íto
ruit sanções que decorrerem do descumprimento da ata
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de registro de preçog no que se reÍere às suas demandas, e do
descumprimento dos contratos que celebrarem2e.

Além desses dois tipos de órgãos, que participam do
procedimento licitatório na figura de contratantes, o Decreto ne
3.93U01r, em seu art.8a, introduziu pela primeiÍavez apossibilidade
de a Ata de Registro de Preços ser aproveitada por outros órgãos
ou entidadcs da Administração I'ublica, que não participaram
do certame. Posteriormente, tal dispositivo foi previsto de forma
semelhante no art. 22 do Decreto 7.892113, no art. 32, §1'q <Ia Lei do
RDC e no art. 102 do Decreto 7.581/11.
DessaÍorma, surgc maisum Lipo de usuário da Ata de Registro
- o órgão não participante ou aderente ou também
conhecido como carona. Esse órgão embora não tenha participado
da fasc intema da licitação pode aproveitar da Ata registrada
mediante prévia anuência do órgão gerenciador e do fomecedor,
e, no caso do regime da LLC, desde se.justiÍique e demonstre a
vantagem da adesão em rclação à e'laboração de um novo processo
licitatório (art. 22, caput do Decreto 7.892113).

de Preços

lorge Ulisses Jacob,v Fernandes deÉinc os órgãos

não

participantes ou caronas como "aqueles que, não tendo participado

na época oportuna, inÍormando suas estimativas de consumo,
requerercm, postcriormcnte, ao órgão gerenciador, o uso da Ata de
RegistÍo de Preços"3l.
Para esse autor a nafureza jurídica da adesão à ata de registro
de preços (ARP) 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". Obscrva ainda o doutrinador
que o carona tem se mostÍado urna altemativa viável inclusive para
evitar casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, ressalvando
apenas a necessidade de uma correta avaliação das atas antes da

fim de que realmente seja demonstrada a vantatem
da proposta. Jacoby, também, afirma que a adesão propicia
adesão, a

transparência, considcrando que o ato de adesão é publicado na
imprensa oficial, poclendo qualquer pessoa impugnar a validade
dos preços registrados (art. 15, § 64, da LLC).
Ademais, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes elenca as seguintes
vantagL'ns da adesão: a) aumenta da credibilidade do sistema
r \rde. a,t 6! D{retô n! ; 89lr 13.. arr 96 dô D..Íetô n! i 581,11
' BR\sIL D{reto n' I 9J1, d. 19 de etcmbro J€ 2ür1 Regllaúúta o Sisteúã d€ Resislro de fiêlos prÀ ilto n. dL 15
d3 l€i fr S.6f6, dc ll d. ilnho de 191, e dá ôul.às lnolidàdar Dispotui€l ú: .htt!://Fla pl rnallo go! br> Âces$
'

êm:12Itil1l

lLR\-!\OEt
.d,,rroi.

lor8€

Lt6s ]a.ot

Cm,ra

., *lêtu

nê

t.i\trc

A!

ú.to.: ,na

ap.iD jflt.l$mt? pan rld,çia dr

.L:!r;

?

Lrisp.nircis <hllp {a\vjaclt !- probrlcdona pdj> Á.6som15.JLL:01:

R.f ribunal de Contas do Distrito Federal, 38 : A27 &6,20-12

37

pelo uso do SRP por outros órgãos; b) motiva a participação de
mais licitantes, pois quem tiver preços registrados e suportar
novas demanda-rserá contratado sem ücitação por outros órgàos e
entidades; c) reduz a buroctacia ao 6xar requisitos mínimos32.
Pode-se ainda elencar como vantagens da adesão ao sistema
de registro de preços, sob o ponto de vista do órgão aderente a: a)
eliminação de custos com procedimentos Iicitatóriosi b) economia
de tempo com a eÍetiva aquisição de bcns e contratação de serviços
devido à ausência de licitação; c) possibilidade de evitar solução
de continuidade na prcstação de serviços e fomecimentos de ben-s
necessários às atividadesdoórgão, em especialnoscasosde transição
administrativa; d) possibilidade de escolha de marca de produtos
c prestador de se'rviço quc reaLnentc atendam às necessidades
di administração, evitando que Íalhas de especificação em
procedimentos licitatórios levem a uma contratação insatisfatória
sob o aspecto da qualidade.

Alzimcri Martins indica três situações que recomendariam
a utilização do carona a: a) primeira nos casos de dispensa de
licitação, em especial nos casos de emergência ou de calamidade
públicas, poisoprocedimento dcadesãotraria maiorlegitimidade
à contrata!ão, que, antes seria direta e, agora, submete-se ao crivo
da competição licitatória, realizada por outra pessoa jurídica que
cooper. com o contratante; b) segulda nos casos de aquisição de
beni c serviços custeados majoritariamente Por repasses Íederais
a estados ou municípios, instrumentalizados por convênios,
pois ncsse caso a carona agregaria elementos de praticidade,

êconomicidade e padronização, estando de acordo com o
princípio da cooperação federativa e a técnica das tralsÍetências
voluniárias; c) tcrceira na tentativa de equacionar problemas
com cartéis licitatórios, nos casos nos quais a Administração se
defronta com graves dificuldades de conseguir alternância de
empÍesas, que se pcrPetuam nos contÍatos prorrogados ou, em
situações de indenização, obstaculizam iudicialmente os novos
processos licitatórios, ou, ainda, nos casos em que emPÍesas
de mesma área de especialização "loteiam" seus contrataÍrtes,
combinando o envio de propostas "de mercado" com PÍeços
superiores aos da empresa "escolhida" Para contrataÍ com
a{uele órgão, nessas hipóteses a adesão ao registro de preços
dã outro ãnte Íederativo poderia figurar como uma alternativa
rr
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viável, inclusive pela diÍerença da média dos preços de mercado
praticada, que em regiôes não monopolizadas tende a ser bem
irúeriore.

Há de se ressaltar ainda algumas características

para

utilização da ata de registro de preços por órgãos não participantes,
presentes no RDC35, e que foram incorporadas ao regime da
LLC, com o advento do Decreto i'-! 7.892113, a saber: l) os órp;ãos
adercntes não podcm contratar quantidade superior à soma das
estimativas de demanda dos órgãos gerenciador e ParticiPantes,
bcm como a quantidade globai dc bens ou serviços que poderão
ser contratados peios órgãos aderentes não poderá ser suPerioÍ a
cinco vezes a quantidade prevista para cada item; 2) os órgàos ou
entidades da Administração Itblica Fcdcral não podem participar
ou aderir à ata de registro de preços, cujo órgão gerenciador
integre a Administração Púb[ca de Estado, do Distrito Federa] ou
cle Municípiok, permitindo-sc a adesão no sentido inverso. Além
disso, figuram como características da ARP a não obrigatoriecl ade
de os fomecedores registrados contrataÍem com órgãos aderentes,
bem como a competência do órgão não paúiciPante Para aplicação
de eventuais penalidades dccorrentes do descumprimcnto de
cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contÍatações.
Com relação à questão de adesão a ata de Íegistro de preços
por órgãos de esfcras politicas distintas do órgão gerenciador, o
TCU orienta seus jurisdicionados a não aderir ou participar dc
Sistema de Registro de Preçog caso a geÉncia desse estiver a
cargo de órgão ou entidadc de outro ente, em virtude da dcvida
publicidade que deve ser dada ao certame licitatório no âmbito
da Administração Pública Federal, "em obediência ao inciso I do
art. 21 da Lci 8.666193, bem como de conÍormidade aos princípios
básicos da legalidade, da publicidade e da igualdade e à Orientação
Normativa AGU 2112209"t2 .
Já Jorge Ulisses Jacoby Femandes entende que, quando se
tratar de adesão por órgão de esÍera distinta ao do órgão gcrcrrciador
da atâ, toma-se necessário, sob o aspecto jurídico, urna nonna
autorizahva especiÍica3, ou seja, que cada ente federativo preveja em
a
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seus regulamerrtos a Possibi.lidade de participação como carona em
atas de outras pessoal políticas, Pois ao aderir a uma ata de outra

esfera, o órgão não participante cstá abrindo mão de zua autônoma
poütica neste ato específicop.

Cabe observar quc, aPesar das vantage'ns mcncionadas,
alguns administrativistas brasileiros entendem que o procedimento
dãadesão à ata de registro de prcços, por órgãos não participantes,
afronta princípios quô norteiam a Adminisúação Pública, prc'vistos
t o .apui do art. 37 da Constituição Federal, bem como princípios
gerais das licitações públicas, elencados no art.

3u d

aLeína 8.666193'

4. O PROCEDIMENTO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS À LUZ DE PRINCÍPIOS REGEDO_RES_DA

ADMINISTRAÇÀO PUBLICA E DAS LICITAÇOES
Nestc capítulo scrão abordados alguns dos princípios da
AduLinistração làíblica e das licitaçôes c'm cotcjo aos agravos
provocados pela figura do caron4 apontados pela doutrina.

Na discussão a ser íavada toma-se essencial

analisar

pontos do Decreto na 3.931/01, apesar de revogado, a uma porque

à doutrina pátria existente Íoca sua análise na figura do carona
criado por ãsse Decreto, sendo o Decreto ne 7.892, de 23101113,
hábil para muitas discussôes
recente para que
-a tenha havido tempo
duas porque a hipótese do presente trabalho é
doutrinârias;
demostrar a possibilidade de conÍormação do instituto de adesão à
ata de registro de preços aos princípios regedores daAdministração
Pública e das licitàções, o que em parte é demonstrada pela própria
evolução normativa do instituto, trazida pela Lei do RDC e pelos
Decretos n*: 7 .581,171 e7 .8921"13.
4.1 PnrÀrcípro

D.n.

LEGÁLrDÂDE

O princípio da lcgalidade, Previsto no art. 50, II da CF/88,
dispõe que "ttit g"é- será obrigado a Íazer ou dcixar de Íazcr
alguma coisa s.não em virtude de lc'i". No âmbito privado esse
princípio significa liberdade de atuação desde que não haja
proib(ão erp.essa na lei. Já no âmbito da Adminisrração Pública
não é suficiãnte à ausência dc proibição em lei, pois essa está
adstrita à indisponibitidade do interesse público, e qucm define o
que é de interesse púbüco é a própria Lei. Portanto,.segundo nos
ensina Marcelo Àlexandrino e Vicente Paulo, "a legalidade traduz
I
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ideia de que a Administração Pública somente tem possibilidadc
de atuar quando exista lei que o determine (atuação vinculada)
ou autorize (atuação discricionária)"«t. Assim, o Administrador
Público somente pode Íazer aquilo que a lei autoriza expressa ou
implicitamente, nos estritos termos da competência quc lhes Íoi
atribuída por lei.
a

Ocorre que, segundo nos aponta Joel cle Menezes Niebuhr, a
figura da adesão à ata de regisLro de preços não encontra rcspaldo
legal pois foi criada dc forma independente e autônoma, por
meio de regulamento administrativo (Decreto Federal nq 3.931/01),
situação essa reprisada pelo Decreto ne 7 .892113.Esse autor ressalta
que o Presidente da República, ao criar a figura de adesão à ata
de registro de preços sem qualquer csteio lcgaf cxccdcu suas
competências constitucionais, previstas no inciso IV do art. 84 da
Constituição Federallr. Portanto, a ligura do carona, por ter origem
em um Decreto, violaria formalmente o princípio da legalidadep,
pois somente a lei pode criar e extinguir direitos, competindo aos
decretos apenas o detalhamento da lei por meio de regulamentação,
e não a inovação na ordom jurídica.
Sob essa perspecüva estar-se-ia então diante de uma questão

de ilegalidade apenas e não inconstitucionalidadg conforme

se

pode depreender da ementa da medida cautelar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade na 966lDF de Relatoria do Ministro Celso de
Melo, uerbis:

g M E N 1 A: ADIN - SISTEI!,IA NACIONAL DE DETESA DO
CONSUMIDOR (SNDC) DECRETO FEDERAL N. 861/93 CONFLITO
DE LECALIDADE LIMTES DO T'ODER REGUTÁMENTÀR

\O

^ç da
DIP.ET^ ]\JÃO CONHECID,,\,. Sc a rr.tcrprctado adftinistrati\."
lei, rlue r.ier a consubstanciar-se em deqeto exec-utivo, dir,-crgt do
sentido e do conteúdo da norma legal que o ato securdário pÍetendeu
regulamentar, quer porquc t(aúa esle ne projetado lfrd kqeít, quer
Ix)rque tL,nha permanecido cilra i3enr, quer, aind4 porque tenha invcstido
coniro l.Bellr, a questâo caractcriTára, sempre, típica crise de legalidade,
e nào de incon§itucionalidade, a inúabilizar, €Ín «)nsequênci4 a
udlizado do mecanismo proccssual da fiscalização normati\'â abstiata.
- O eventual cxtlâvasame,nto, pelo ato regula]ÍreÍttar, dos lirnites a que
matL,riainc,nte de1'e estar adskito perderá configurar insubordinação
executiva aos comandoo da lei. Mesmo que, a partir desse úcio jurídico,
se possa

vislumbrar, num desdobramento ulterior, uma potencia-l üolaÉo

da Carta Magn4 ainda assim cstar-se.á em face de uma situação de
€ -\LEI\iI)RL\O, \{.rr..lô, l,AU LO, ?.e1. ,irrr, .r,nlnbnaht C6ihpti(tu1o Sào paúlo Mêtodo, 2010, p. 194.
I :\rt &. Comp€te prjratilammie .o l\eJidúre da RepublicJ L ry , r cir\ür. promulgr e fazd
PlbtiGr as rgi>, bem
..ro.Vedir !§etc e regdàmÕtôspara tua nel e\eoçâo"
': GriÀ[rRÀIS,Edg , \lEBLtlil, ]ftl d. Múez6 ,ReBi nlo /. Pt.âs: a<rr.Í!r prntjcrt e irdi.,s Bt:lo rrdizo.te [ollrn
t

. r
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inconstihrcionalidade reÍ'lexa ou obliqu4 cuja aPrecia€o não sê revela
possível on sede iurisdicional concenhadaa'

o vício aPontado não ocorre na adesão de
atas de registÍo dô Ministério da Saúdg Pois a Lei ns 10'19U01
em seu art: 2e pÍeÉ exPressarnente a Possibilidade de os Estados,
Distrito FederáI, Municípios, bem como as resPectivas autarquias,
fundações e demais órgãos vinculadot utilizarem atas de ÍegistÍo
de p."ços desse Minisierio quando a finaiidade for a compra de
Ressalte-se que

maieriáis hospitalares, medicàmentos e outÍos insumos da área cle
saúde, desde que prevista tal possibilidade no edital de Iicitação
de registro de preços. O mesmo acontece nas contratações Íeitas
sob aZgicle da ieine 12.46211'1, que institui o Regime Dife-renciado
de Coúatações Púbücas (Lei do RDC), c-ujo §1o do art' 32 preÉ a
possibitidadà de adesão PoÍ Parte de qualquer órgão ou entidade,
iesponsável pela execução das atividades contempladas no art' 1e
desse diploma legal, a um SRP, promovido no âmbito desse regime'
Cássia Hoshino rebate a posição de ilegalidade da figura do
carona por entender que a LLC, em seu art. 15, § 3a, remeteu todo
o métoáo de funcionamento do SRP para decreto regulamentador,
sendo que o Decreto nq 3'93U01, posição aplicávei também ao
seu Deàeto sucessor @ecreto ne 7.892173), apenas explicita esse
método de funcionamento, não criando direito e obrigações
dependentes de lei em sentido estrito. Para a autora as linhas gerais
do sistema foram definidas pela LLC, competindo ao regulamento
à luz dc premissas como agilidadg
detalhar todo o proced.im.'nto
-eficiência
e desburocratização Acresccnta, ainda,
econornicirlade,
caso o carona Íerisse o "princípio da legalidadc como- sustenta
oarte da doutrina, da meima maneÚa ocorreria com a fig,ura do
lórgào participante', também criada pelo Decreto, mas que não é
contestãda cm momento algum" ".
No mesmo sentido é a posição de Alzimeri Martins que
defende que a figura do caronanã regime daILC deve ser analisada
não apenãs soÜo prisma da literúdade da norma, e sim no de
sua luAdicidadeas, àu seja, na anállse dessa figura deve ser levado
Relátor
Tnbúnál lêdqál \ralida Cauteh ía Àção Dretâ de ln'ÔnsÚFrÕthaLdad' n! 9óólDF
NtinÉuo Ce]rc dc Mdo r-\sPonirel .ú <httF / §rç sl1 lrs hÊ .\.6<0 em 3r JÁN. 1l
BOtZá\, Iâbricio
HOSHITiO, Cásia Sist€ma de R€sisEo de Preço', Asp€a6 Plnênncos I\_ \1ÀRlN!l'\, Isânda,
Letlrs CoúPl dtaré deDirenoÁdmni§trãhlo: Licitaçõ6 e CeEa!6 1red SálQdor:
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em consideração à completa principiologia iurídico-adminishativa

contida no ordenamento vigente, o que levaria inevitavelmente
à conclusão de que esse instituto "não agride normas basilares,
mas busc4 na verdade, concretizar enfaticamente os princípios da
eficiência, razoabilidade e supremacia do interesse público"s.
Existem ainda autores, como Toshio Mukaia?, que vislumbram
como constitucionalmente obrigatória a realização de licitação (art. 37,
inc. XXI da CF/88), sendo que tal obrigação não estaria sendo atendida

quando cntes não participantes do certame adquirissc'm bc'ns ou
sewiços por meio de adesão, com cometimento, inciusive, do crime
previsto no art. 89 da LLC$. Em oposição a esse entendimento Alzimeri
Martins defende sim a existência de realização de certame licitatório,
não pela entidade contratante, mas por outro órgão que igualmente
obedece aos dispositivos lega§ visto que a regra constitucional exige
apenas que as obraq sen'iços, compras e alienações sejam contratadas
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de
condições a todos os concorrentes, o que estaria serdo observa no caso
sob em análise{e.

Jorgc Ulisses Jacoby Femandes entende ainda que
Constituição Federal em nenhum momento limitou um contrato

a
a

uma só licitação, ou vice e versa, eis suas palavras:
Depois de res-salvar os ca,sos de contratação direta e imfioa qlmo regra,
o pr,ncipio da licitaçãq a Constituição Federal deirne os limitei deise
procedimento, mas em nenhum momento obriga a vinculaçao de cada
qmtrato a urna ó licitaçao ou ao revés, de urna licitaçao para cada
contlato. Essa perspectiva prtxedimental 6ca ao alcance de formatações de
modelos: no primeto, e possível crcnceber mais de uma licitaçao para um so
contrato, como na prática se vislunrbra com o instituto da pre-qualificaçâo
em que a seleÇo dos licitantes segue os moldes da on«rÉncia" para so
depois licitar-se o objeto, entre os préqualificados; no segundo, a figura
do carona para em registr<» de preços ou a previsão do art. 112 da l,ei na.
8.666193, Dcssc modq é juridicamerte possível est€ndeÍ a proposta mais
vantajosa conquistada pcla
Pública «rmo amparo a outros

^dministrado

@ntratoss,

Marcos Jurema Villela Souto e Flavio Amaral Garcia
acrescentam que a ARP não é um caso de contratação direta, mas
* lL\lrTI\'s, \lnhqi Q@d! ! .ar@a I.d2 nàa sd pútata una pi?o:ta d! a?h.atildll. pnfl , onr.nt i ir t ttu\ nr
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do emprego de uma única licitação para a eÍetiv-aÇão de vários
contraàs, âertando ainda que o procedimento de licitar não pode
ser um fim em si mesmo da seguinte maneira:
O fato é que não cabe pregar a licita§ão cr-rmo um fim em si mêsmo'
lnteressa é que os «)ntlat(t, sciam, em regra licitado6, Por quem quer

que seja. O Ponto úo é c'ssel A questão é o merodo, o perfil do contrato
á o peÍ dó contratante para que os PreÇos sejarn olcÍecidos para cada
realidadc específica e Para cada tiPo de atendimento e de jul8amênto51'

Do exposto neste tóPico conclui-se que o instituto do
carona possúi melhor conÍormação quando existe Previsão legal
específica, tais como na Lei do RDC e na Lei 10'19U01. No entarto,
a Íàlta de sua previsão expressa na LLC não macula de ilegalidade
os Decretos no 3.931/01 e 7.892113, vez que o sistema normativo
deve ser anúsado no camPo de sua juridicidade e não apenas no
carrrpo da literalidade da lei, sendo que o instituto do carona vai
de encontro ao principio da eficiência admiristratir''a com foco
na produção de resultados, que Permitam o clesempenho dos
órgâos administrativos em prol da correta pÍestação de serviços à
comunidade. A constitucionalidade do instituto também nos parece
regular, pois a própria Carta Magna em seu arl. 37 , XXl, não fixa a
obrigatoiiedade de realização de 1 (uma) licitaçáo especifica para
cadJ contrato, remetendo inclusive a possibilidade de aÍastamento
da obrigação de licitar desde que previsto em legislação específica'
4.2 PnrNcÍr,ro DA TcU,q.LDADE

O princípio cla igualdade encontra-se insculpido no-caPut do

art. 5a dâ Cartã Magna, sendo traduzido no paradigma do Estado
Democrático de Direito Pela máxima aristotélica de que "tratar
desigualmente os desiguais significa asseguraÍ a igualdade"' Para
Raquel Melo de Carvalho o princípio da igualdade ou isonomia
veda dúerenciaçóes sem justiticações fáticas e jurídicas razoár'eis,
ou seja, aquelas baseadas em asPectos pessoais que não atendem
qualquer necessidade pública concÍeta, ou as que sào incompatíveis
ô- ô ir,t"r"t"" .oletivo e com o restante do ordenamento iurídicos2'
No âmbito da Administração Pública os contratos
ad.ministrativos geram benefícios econômicos ao contratado, e,
naturalmente, isso gera a possibilidade de haver compeüção entre
os agentes econômicos privados que se encontram- habilitados
p-u-fo*"."t à Administração Pública o serviço ou bem de que
FLali.,{úan1 Sis!tutu Registto d! PreçÚs A Efeit' "Catmn'
SOUTO, NI .6Iü da Vilelâ ê GáiCI
úota$€ e C@tÍ4t6, P. 23924€, l@. 2m?^,
PodNm 2ür9' P ló1
" CarieutO, luq,a ltelo Lrrbmô dc DirsÍo ád,,i,irtl.h.0 li ed Saltaddr lus
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ela necessita. Se há essa possibilidade de disputa, o princípio da
isonomia impõe à Administração Pública o dever de tratamento
isonômico entre os interessadot ou seja, tem esta o dever jurídico
de assegurar a todos os interessados na realização de atos e negócios
juridicos administrativos potencialmente lucrativos, a oportunidade
de disputa da preferência do Estado em igualdade de condições, da
forma mais vantajosa possível para o interesse público. Em análise
acurada a observância ao princípio da isonomia é a própria causa
da licitação púbüca. Esse princípio impõe à Administração certas
formalidades para escolher com quem contratar.

Cabe ainda observar que as contrataçoes diretas entre um
particular e a Adninistoação constituL'm exceção e somente podem
ser Íeitas rnqueles casos previstos cm lc'i. A Lci na 8.6ó6i93, que
regulamentou o artigo 3Z inciso XXI, da Constituição Federaf
somente prevê os casos de Iicitação dispc'nsada (art. l7), dispensável
(art. 24) e inexigÍvel (art. 25), como exceções ao dever corstitucional
de licitar. Dcsa fonna, paÍa boa paúe da doutrina o Decreto Federal
ne 3.931107, ao instituir o "carona", criou uma nova hipótese de
contratação direta, não pÍevista em lei, desrespeitando o dever de
licitar e, inevitavelmente ferindo o princípio da isonomia por não ter
sido oportunizado a todos os interessados a possibiJidade de contratar
com o poder público, situação essa aplicál'el também ao Decreto na
7 .892112. Nesse sentido Joel de Menezes Niebuhr obsen a que:
O carona rúo enconha jusúicativa para aÍastar a obrigatoriedade de
licitação pública e, com isso, ateÍluar o principio da isonomia. Rcpita-sc
que o carona o(t)IÍe em casrx de üabilidade de «)mpctiFo c em caso6 em
quc a realiza@o da licitação púbica não importa çor si prcjuízo algum ao
intercsse públicos.

Completa o ceme da questão o ponto de vista de Hamilton
Rodrigues
de Lima,poispara ele, após a realização docertame
José
e registrados os preços, quando algum órgão adere à ata alheia e
contrata com fornecedor, há uma alteração completa do panorama
da disputa, porquanto o objeto licitado inicialmente poderá sofrer
acréscimo incompatível com os limites legais. Segundo o autor
é inegável que, caso outras empÍesas do ramo soubessem que o
objeto licitado sofreria acréscimo de dezenas de vezes (fato usual),
o interesse em paúicipar da disputa seria bem maior, logo o
desconhecimento do que poderá vir depois de lavrada ata não se
compatibiliza com o princípio da isonomia.
'r

CI:I\LÀR,\ES, tdg.Í, NIEBUI{ , J€l de
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Sob primefuo aspecto apontado pela doutrina e importante
ressaltar que não se v isjumbridesresPeito ao Principio da isonomia
que a possibilidade de ãdesão e a consequente figura
.,.r.
"u.or-""contrataçâo
direta" encontra-se prevista em lei do mesmo
de
Licitações
como nas Leis n*: 10.191/0'l e 12.462111,
status da lei de
hipótese de dispensa legal,
configura-se
vez que nesses casos
cujas lustificativas de interesse público foram debatidas quando
do piocesso Iegislaúvo e encontram-se Presentcs nos referidos
diplomas legais.

Mais se investigaÍrnos a questão a fundo o problema da não
observância ao princípio da isonomia reside no quantitativo a ser
adquirido por meio de adesão à Ata de Registro de lreÇos, pois com
a fixação dessa qualtidade à época da licitação de Íorma aberta e
transparcnte a todos os interessados cairiam por terra eventuais
ategaiõcs de nào oferta da real dimensão da contratação pública a
todos os possívcis intercssados.
Nesse ponto foram acertadas as alterações promovidas pelos
Decretos n- 7.58U11, (arÍ. fiZ, $3') e 7.892113 @rt.22, §4a), qtte
limitaram a quantidade global de bens ou serviços que poderão
ser contratadôs pelos órgãos aderentes em no máximo em cinco
vezes o quantitativo registrado para cada item. Assim, Íesolve-se
de formá adequada a lesão ao princípio da isonomia, pois com a
fixação do limite em norma e no instrumento convocatório, como
exigido pelo Decreto n a 7.8921735s, a situação passa a se tomâr
aná1oga à Íaculdade de a Administração poder aditar ou reduzir
o quaititatiuo do objeto contratado em até 25% do valor,ajustado,
coisoante previsão do art. 65, §1a da LLC, dispositivo legal esse
não questionado pela doutrina administrativista.
É importante ainda colocar em perspectiva a posição de Jorge

Ulisses Jaiobv Femandes que defende como papel primordial da
licitação enquanto processo o atendimento ao interesse público,
bem iomo {ue a observância do princípio da "isonomia não é
para distribúir demandas uniÍormemente entÍe os fornecedores,
mas para ampliar a competição üsando a busca de proposta mais

vantajosa"r.
Dessa form4 verifica-se qtre a firação cle limites claros para
adesão à ata de registro de preços perrnite o equacionamento dos
questionamentos feitos a esse instituto sob a ótica da isonomia a ser

assegurada aos licitantes.
r5 Àri
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4.3 Pnrrvcípro o,l vrNcur-LçÃo

O princípio da

-a.o

TNsTRUMENTo

coNvocATóRro

vinculação ao instrumento convocatório

está previsto no caput do art. 3a e no art. 41, da Lei n' 8.666193, e
estabelece que a Administração não pode descumprir as nonnas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Alcm
disso, a própria conkatação se submete aos tennos da licitação c da
proposta vencedora, nos termos do art. 54, § 10 i{a LLC.

princípio é conhecido, também, como a regra segunda
a qual o editai é a lei intema da licitação, pois vincula tanto os
licitantes como a Adrrrinistração que o cxpcdiu. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e da isonomia, pois num Estado
Democrático de Direito toma-se imperioso que a todos sejam
oÍertadas condiçôes equânimes dc disputar a celebração de um
contrato administrativo, Íixaldo-se, previamente, as regras a serem
Esse

observadas.

Uma d;rs críticas da doutrina ao art. 8q do Decreto ne 3.931/01'
era de que o sistema do carona o{enderia o princípio da vinculação
ao irstrumento convocatório poique, numa Iicitação para rcgistro
de preços, a possibüdade de adesão à ata por órgão ou entidade não
participante do certame não ó explicitada no edital. Dessa form4 nào
haveria como os licitantes avúarem, na licitação, quantos órgãos
pretenderiam, eventualmente, Íazer adesão à Ata de Registro de Preços.
Do mesmo modo não estariam previstos, no instrumeÍrto convocatório,
os quantitativos estimados correspondentes à demandas dos órgãos
ou entidades que teriam intcressc rm Íazer adesão à ata, pr§udicando,
assim, a elaboração das propostas pelos licitantes. Portanto, a figura
do carona implicaria em uma contratação Íora dos limites do edital no
que tange à errti<ía<ie contratante e aos quanutativos estabeiecrcios no
certame.

Com a revogação do Decreto 3.931/01, pelo Decreto 7.892113,
as críticas à oÍensa ao princípio da vinculação ao instrumento
convocatório tomam-se insubsistentcs, uma vcz quc nos §§ 3p e 4q
do arÍ. 22 dessc último decreto há a 6xação do limite quantitativo
J' ".tt

5, À Ata ile ReAisrto de Pr§c, dru te 6ua liamoa, poderá er uhlizada poi gúalguer orAào ou €nudade da
AdminÉtraçâo que não tdúu paíi.ipado do cstame lidta6no, medimte práia c@snta ao ó16à0 8s6ciadü, d6de

9!c dê\'idmmte cmprNadr

a

!

t g@-

úEa6 e mtidad6 qúê não parhcip
dô r%istro dc preçc, qx.ndo dejd4t f&q u$ da Áa de ReSisüo
de Prelc, deqio l@iistar ú intde§ imto ao órE& gq6oadd da AtÀ pdá qúe 6te indique G f6iL'eB
l.Éàedo.* e .6pdn\ ü pÍerc a *rm pratjcadG, otled{ida ! ordm d€ dasúGúo
§ } Ca&Íi aô r{mc.6lo. b6ehciíi. dd ;la de R€stlo de Prer6, obe adas âs .ôndiçôs nelã stàbeleidàs, ôFar
pela eitaçro @ .âo do fmeimeto, indepãdetêmáte do$ qudtitativG re8i5Ead6 @ Àra, desde qle 6te

§

1a

Os

fom<im{to não p.Eudique as obrigasõ6 dtúiem{te Midas.
l'As aqúi§s,iê @ cútlat!9i6 adicioais a que re reÍqe 6te arti8o não tDdEão dcrdü, pú órAào e
cú PoÍ .6to dG quatitatir6 reAÀ1Édc na Âta de ReAistro de l're1§.(lndúdo pelo D@eto n! ,1.342, de

§
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por óÍgão aderente bem como a exigência exPÍessa -d9 9," o
i.rst*Àet"rto .ott ocatório preveia o limite quantitativo global para
as adesões da sepyinte

Íorma:

As aquisiço€§ ou conhatações adicionais a que se refere tstc artigo não
poderâo excerder, por órgão ou entidade, a cem Por cento dos quantitativos
dos itens do instrumcnto convocatório e registrados na atâ de regi§tÍo de
prcços para o órgão gercnciador e órgãos participantts.
§ 3e

4e O instrumcnto conv(xatório devr]Iá prever que o quantitativo
decorrentc das arlcsr:r-'s à ata dc r€istro cle pre,cos não poderá exccder,
na totúdadc, ao quintuPlo do quantitativo dc cada itern Íqgi.çEado na
ata de registro de Preçl)s Para o órgão gerenciador c ór8ãos paÍticiPant6,
independente do número dc órgãcx; nã<l ParticiPantes que aderirem.

§

Note que, também, no regime diÍerenciado de contratações
públicas (RDC) cxiste a mesma estiPulação PaÍa o quantitativo
máximo global de bc'ns ou sorviços que poderão seÍ contratados
pelos órgãos aderentes, apesar de no Decrcto nq 7'58U11 não existir
ã obrigatoriedade de essa inÍormação constar do edital de ücitação.
No erúanto, entende-se que tal limitação mitiga a possibilidade de
ofensa ao princípio de vincula.ção ao instrumento convocatório,
vez que a previsão do quantitativo excedente possível está ptevisto
em normativo que rege a matéria objeto da contratação.

PoÍtanto, consideta-se que a evolução noflnativa do
instituto da adesão ao sistema de registro de preços, dada pelos
Decretos nq 7.581/11 e 7892113, cquaciona-ram adequadamente
as críticas apontadas ao princípio da vinculação ao instrumento
convocatório, Pois aPesar de no edital não constaÍem os nomes

dos órgãos aderentes todos os licitantes saberão de antemão que
essas côntratações não ultraPassarão ao quíntuplo da quantidade
total registrada, podendo ainda os fomecedores optar ou não pelo
fomecimento / picstação de serviços aos órgãos não participantes$'
4.3.1 Princípios da impessoalidade e moralidade

O princípio da impessoalidade in-forma que a Administração,
em suas decisões, deve pautar-se por critérios objetivos/ sem

levar em consideração as condições Pessoais do licitante
ou as vantagens por ele oÍerecidas, salvo as exPressarnente
previstas na lei ou no instrumento convocatório.

]á o princípio da moralidade

exige do agente público

comportamento não apenas lícito, mas também consoante com
a moral, os bons costumes, as regras de boa adnrinistração, os
princípios de justiça e de equidade.

r
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Diz-se que a figura do carona Ítagiliza os Principios da
impessoalidade e da moralidade, Pois a possibilidade de
adesão à ata de registro dc preços pode lcvar a situações de
corrupção, ao permitir o conluio entre o beneficiário de uma
ata de registro de preços e o gestor do órgão gerenciador ou
do órgão aderc'nte, mediante a oferta dc Íavores ou vantagens
indevidaq com vistas a obter uma maior lucratividadc.

Hamilton jose Rodrigues de Lima alerta para ocorrência de
um mercado paralelo dc negociação de atas de registro de
prcços da seguinte mancira:
Noutras palawas, dstcrminada emPresa, dstentora de ata para
fomecimento de abjeto, lança-se ao 'mercado' públi«r oferccendo-a
ac» gestores ávidq, por comPtal o bem já rejistraciq muitas vezcs, nào
conclizcntes com as especificações que realnlente atendam aos intercsscs
do óÍgão para o quai trabalham.
Iên1-se vcriticado no cotiriiano a inversào da ordem dos fatos, Porquanto,
muitas vezes, não são <x; órgàos que pubiicam os editais Para se contlatar
determinado obieto, ao re\'ê, os particulares é que'dão publici<ladc' da
qistôncia de atas de legistro de preços, e as oÍertam ao 8c§tor Púb1ico5'.

Cabe destacar que a oÍcnsa aos princípios aqui apreciados
não é provocada apenas pela construção juídica do instituto
da adcsão à ata dc registro de preços, cuja permissão para
sua eÍetivação requer inclusive a PÍova da vantagem para
a entidade, e sim pelo desvio de poder do administrador
público, que se utilüa dc' meios licitos para alcançar
finalidades diversas ao do intcresse público. Ocorre que
tal desvio de conduta é passível dc ocorência tambóm nos
demais procedimentos de contratação pública, precedidos
ou não de Iicitação pública. Em outras palavras a extinção
desse instituto não elirLinará os casos de comrpção rias
contratações públicas.
Nesse sentido José dos Santos Carwalho Filho afirma que o
princípio da moralidade adminiskativa só ó atendido qu ando
o administrador se reveste do espírito público. Para esse
autor "o princípio da moralidadc está indissociaveLnentc
ligado à noção do bom admin:istrador, que não somente deve
ser conhecedor da lei como dos princípios éticos regentes da
fu nção administrativa"fl .
J!

LLUA, Hrmilrm Iô{ RôdÍigts dê Á tuic.õo dt/aoÍdinúi, à ata à! t,li.t/n de rqns : tna úndin pnncittdl*i, n lÉ tl,
in@.ntrciaslid4à..Bolê,inde licihsõ6 e€Gtrãt6, !.24n 9, p. 859182 sL 2011.
§ C 1R!.\LHo ItLHo, JlEé d.r Sa1tõ5 arldl d. Dnet. ,ld,-Àrdli.o 27 ed. vú. ,Ampl. e ahrl ôte a tei ne 12.5a7, de
3.1 2012 5ão
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Para o combate aos desvios de conduta do administador
público, o ordenamento jurídico brasileiro ptevê no13-s.!1is
àomo: a Lei de improbidade Adrrinistrativa (Lei na 8.429192),
a Lei de Ação Popular (Leí na 4.717165), a Lei de Ação Civil
Púb.lica (Lei n' 7.347185), bem como atuação dos seguintes
órgãos públicos: Tribunais dc Contas, Ministério Público,
Judiciário e as Policias Civil e Federal.
Dessa maneira, entende-sc que a extinção do instituto da
adesão à ata de registro de preços não eliminaria os riscos
de ofensa aos princípios da impessoalidade e da moralidade,
haja vista que tais princípios dependem principalmente da
conduta pessoal do adminishador público.
4.3.2 Princípio da economicidade

A licitação tem como um dos seus objetivos selecionar

a

pÍoposta mais vantajosa para a AdministÍação, tanto sob o
prisma da qualidade como o da economia, consoante disPõe
o artigo 3e da Lei ne 8.666193.
Pela economia de escala, quanto maior Íor o quantitativo
requerido, maior a possibilidade de redução dos preços.
A críüca da doutrina ao Decreto np 3.93U01 à luz do princípio
da economicidade era de que os quantitativos demandados
pelos órgãos aderentes não estavam previstos no edital
.,e* ,,o ótça-ettto estimativo da licitação, assim os efeitos
desses quantitativos extras não estariam contemplados
nas propostas oÍertadas pelos licitantes' Dessa Íorma,
a Administração não poderia se benefciar do fator de
economia de escala, configura;:,do o procedimento de adesãti
à ata de registro de preços como anüeconômico.
Com o advento do Decreto ne 7.587111', no caso do RDC, e
do Decreto ne 7.892113, no regime da LLC, houve a fixação
do limite global dos quantitativos máximos sujeitos ao
procedimento da ARPÚI. Essa nova solução permite a prática
ãe um valor médio pelos licitantes, que possivelmente levem
em conta os quanütativos sujeitos à adesão, entretanto, não
permite a caPtula eÍeüva da economia de escala pelo aumento
àas quantiàades a seÍem adquiridas, além de permitir
possível comportamento oportunista de um eventua-l Iicitante
-inÍormaçôes
particulares acerca da previsão da
que detenha
àta de regrsúo
\_ào poderá e\.edd, na iolàliddrte, ao qúiituPlo do qúmtitãhra de 'ãda it€m r€gisEado nã
a o ú8ao Eer6dadd € ú8ã6 ParticiP.nt6.
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demanda eÍetiva oriunda da Administração Pública, inclusive
por meio do procedimento de adesão.

Para solucionar essa questão Ângelo Henrique Lopes da
Silva62 propõe um modelo, no qual seria licitado de forma
ponderada o preço unitário (p) de um item e seu respectivo
custo unitário variável (Cv)6, de modo de que os preços pagos
fossem decresccntes à medida que a quantidade requerida
pela Administração aumentasse além da incialmente
registrada. Scgundo esse autoÍ o modelo por c'le proposto
permite a captura da economia de esca-la dc forma clara e
obletiva, não deixando tal ganho ser definido apcnas pelos
ücitantcs, o que eliminaria ainda a possibüdade de algum
licitantc possuir inÍormaçôes privilegiada-s aclyca de órgãos
caronas, c, assim ter vantagens na disputa da licitação.
Deste modo, conclui-se que a evolução normativa dada pelos
Decretos n*: 7.58U11 e 7 -892173 ao instituto da adesão à ata
de regisho de preços permite apenas a formação de um preço

médio pelos licitantes que contemple o quantitativo global
sujeito a esse procedimento, sendo que a captura eÍetiva
da economia de escala depende da adoção de modelos que
reduzam o preço unitário, quando o quantitativo demandado
pela Administração ultrapasse o registrado para o órgão
gerenciador e os órgãos paúicipantes.
4.3.3 Princípio da

publicidade

O principio da publicidade para fins deste trabalho e
enfocado sob o viés da exigência de transparência da
atuaçáo aciministratir.a de modo a possibilitar o controle cia
Administração Pública por seus administrados, em razâo
do princípio da indisponibilidade do interesse público. Esse
princípio abrange não apenas à divulgação do procedimento
licitatório nos meios de comunicação para conhecimento
dos interessadot mas também dos atos da Administração
praticados em suas várias fases, os quais podem e devem
ser abertos aos interessados, para asseguÍar a todos a
possibilidade de fiscalizar sua legalidade. Ademais, é por
meio da publicidade do edital que se possibilita a elaboração
das propostas pelos licitantes e a competitividade da licitação.
i

SILVA. AngcLo Horjque Lopes da a,i,l{m,ilr e.on!4ia5 de eÍrla nr.ÉÍdhi t. rcE5r. d. prdla ! R.üsta dc dircfto
Éblto da {omià, ' , n. 15, p. e-10, jul./*! 20u
'r lator qu. d.6n. o d{aimmto da «na de preços à medidã que o iôm&_im.nt|i âúidrd ild da qxólidaJ€
iniLirlmf,te .mtÍ3tàd r
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A crítica da doutrina ao procedimento de adesão à ata de

registro de preços, sob a égide do Decreto nq 3'93U01, era
de" os quantitativos dcmandados pelos órgãos . aderentes
não intelravam o quantitativo estimado para o objeto a ser
-não
serdo dada a devida publicidade quando da
ücitado,
divulgação do edital do certame.
Entretanto, tal crítica restou superada com o advento dos
Decretos n*: 7.581/11 e 7.89211,3, que fixaram o lirnite global
para o quantita tivo decorrente de adesões, inclusive com sua
previsão editalícia no caso desse último decreto.

AS POSIçÕES DE ÂLGUNS TRIBUNAIS DE CONTAS
ACERCA DA ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS (SRP).
Ncste capítulo serão abordadas as posições de aiguns
Tribunais de Contas sobre o procedimento da adesão à ata de registro
de preços. lnsta observar que essas decisões foram tomadas à luz
do àisposto no Decreto na 3.93U01, Posteriormente revogado pc'lo
Decreione7.892113. Dessa Íorma, a linha de exposição a ser traçada
buscará identificar os fundamentos dessas decisões, verificando se
tais fundamentos ainda persistem sob a ógide do novo Decreto'

5.

5.1 TnrsuÀLAt oE

CoNus

ol

UNrÃo ITCUr

O Tribunal de Contas da União no Acórdão na 1"48712007
optou poÍ não declarar a inconstitucionalidade ou ilegalidade da
aãesao à ata de registro de preços, mas determinou ao Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão (N{POG) o estabelecimento
de limite a esse tipo de procedimento, aerbis:
92. determinaÍ ao Ministerio do Planeiameno Orçamcnto e Ge§tão que:
(...)

92.2, adote PrcvidêÍtcia§ com vi§as à reavalia@o das regras atualrnente
estabelecidú para o regis1Ío de PÍeços no Deoeto no 3'931/2001, de forma
a çtabelecer limites para a adesão a í€istros de preços realizadoo por
outros órgãos e cntidades, visando presewar os PrincíPio§ da comPetiçao'
da i8ualdâdc de condições ente os licitantes e da busca da maior wantage'rn
parã a Adminisrra@o Pública, êndo crn vista que as regras atuai§ Permitem
de adesão ilimitada a atjls cm ügor, desvirhlarldo as
à nd""",á.,"t
"it*çâo
mcncionada
buscada,s
finalidaáes
Por essâ sistemática tal como a hipótese
no Relatório e Voto que fundamentam este Acórdãoe'
'RRAíLTntx,uldeClútÀçdaLrnúo,\.órdà.nrI1S7,:m7
a(6seú'02 rI\ 11
ú.< htlp.i/]{N\ lN

Aot

PLmán!, Rêlator

\linistlo \almú C pelu DsPm\tt
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A maior preocupação do Relator Ministro Valmir Campelo no
supracitado Acórdão era a questão da Íalta de limites quantitativos
para o procedimento de adesão à ata de registro de pÍeços, o que no
caso analisado levou uma ata de registro de preços do Ministério
da Saúde, para a pÍestação de serviços, apoio logístico e realização
de eventos, ser aderida poÍ outros 62 (sessenta e dois) órgãos,
passando o vaior inicial da contratação da ordem de R$32 milhões
para cerca de R$2 bilhões de reais. A prmcupação do Ministro à luz
dos princípios da isonomia, compeütiviclade c cconomicidade foi
externada da seguinte maneta:
6. DiÍcrr.nte é a situa@o da adesao ilimitada a atas por parte de outros
óÍgãos, Quanto a essa Frsibüdadc não regulamentada pelo Dcsckr n!
3.93U2001, comunS;o o cntendimento da unidadc técnica c clo Minútério
I'úblico qu e essa fragilidade do sislema aÍronta os principi<» da r:ompetição
c da igualdade de «rftüÉes entre os ]icitantqi.

7. Refirrime à rcgra irrserta no art. 8!, § 3", do Decreto n! 3.931, de
19 de s.:tenrbro de 2001, que permite a cada órgão que ader à At4
indilidualmente, «)ntlatar até 100% dos quantitativos ali re8isbados. r.No
caso em ctncreto sob examg a 4ê S:cex faz um exercício de raciocinio em
que demonstra a possibilidade real de a empresa vencedora do citado
Pregão 16,2005 ter firmado contratos com os 62 órgãos que aclerirall
à ata, na ordc,m de aproximadamente 2 bilhões de reais, sendo que,
inicialmeÍrte, sagtou-se vencedora de um úni«t certame licitatono par;
prcstaçâo de servigrs no ralor de R$ 32,0 milhôes. Está claro que r:ssa
situaéo é incompaüvel com a orimtação constitucional que preconiza a
competitividade e a observância da ircnomia na realiza@o das licitaçr:r:s
públicas.

8. Para altrn da ternática principiológica que, por si so já redamaria
a ad<4ão de providências coretivas, tamtÉm não pode deüar de ser
considerada que, num cpnário dtsg=, aAdminiska$o lprde na economia
de escal4 na medida cm que, se a licitação Íc»se de*tinada inicialmcntc à
conüatação de serviços em montimte bem s.uperior ao demandado 1xl<r
órgao iniciat certamente os licitattes teriam condiçr:r--s de oferecer maiores
vantagens de prerço ern su;ls propostas.

Posteriormente, o Tribunal de Contas da União, por meio
do Acórdão ne 1.2372014 de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz,
acabou poÍ fixar o entendimento de que as adesões à ata de
Íegistro de preços deveriam ser limitadas à quantidade consigrrada

inicialmente na ata65. Em análise ao teor desse Acórdão Joel
Menezes Niebulu, apesaÍ de considerar louvável a imposição de
limites à adesão, considera que não cabe ao TCU definir tais limites,
que devem ser estabelecidos em lei ou regulamento, competindo
< AR\SIi Tntilnal de Cuntds da üniã.r Â.órdào n.l.lJjÀ012 flfrario,
.n < http:/nf\a tü So!.br> ÀcN eN 0.1 FEV tl
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apenas àquele Tribunal decidir pela Iegalidade ou não da adesão à
aia de registro de Preços diante dc casos concletos6.
Dessa forma, entende-se que o advento do Decreto ne T '892113
equaciona de modo razoável as preocupações do TCU em relação
uo it.titoto da adesão à ata de registro de preços, haja vista a

flxação do limite global para adesões, que deverá inclusive constar
do instrumento convocatório.
5.1.1 Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF)

O Tribunal de Contas do Distrito Federal, por meio da Decisão
nq 1806/06 considerou possível que os órgãos e entidades do
complexo administrativo do Distrito Federal se utilizem da

Ata àe Regisko dc I'reços de outro ente Íederativo, dcsde
quc expresse pesquisa de mercado promovida no. Distrito
Éederal conforme dispõe o parágraÍo 1q do artigo 4e da Lei
Distrital no 938/1995, e atenda aos requisitos que a norma de
regência estipula para tal hipótese.
Decisão no 18062006
O Tribuna! por uranimidade, de acordo com o voto do Relator, tendo em

cont4 em p'arte a instruçào c o parecer do Ministerio Públir:o, deridiu:
I - tomar ônhecimento em carátir er<epcional, da consulta em apreço;
tr - irú<.rrmar ao órgão consulente que há possibiüdadc de os órgã<» e
enüdades do complexo adminiskativo do Djstrito Federal utilizarem-sc

outo ente federaÍvo-, desde que expres'se
pesquisa de irercado promoüda no Dislrito Federal, corúorme disPõc o
que a norma de
§ 1q do art. 40 da L€i no 938/195, e atenda os requisitos
regência esüpula para tal hiÉtesLí'/ .
da Ata de Registrqde Preços de

Frise-se que no âmbito do Distrito Federal, o DecÍeto
Federal nó 3.931.101, foi recepcionado Pelo Decreto Distrital
ne 22.95010268, sendo a base para as adesões à ata de registro
de preços nesse ente Íederado em conjunto com o-Decreto
Dis-trltal ne 33.662|12o. Assim, possivelmente a edição do
Decreto nq 7.892113 demandará adequações normativas com
vistas à fixação de tirnite global para adesiles à ata de registro
de preços.
ó
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5.1.2 Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE

/ SC)
O Tribunal de Contas de Santa Catarina, por meio da Decisão
na 2.392107 reformada pela Decisão na 34461201,0, considerou

quc o sistema de "carona", fere o princípio da legalidade,
afirmando que os decretos e ;rs resoluções regulamentadoras
não podem dispor além da Lei das Licitações ou contrariar
principios constitucionais. Em razão disso, reconheceu a
ilegalidade da adesão à Ata dc Registro de Preços, vedando
que os seus jurisdicionados iaçam adesão a atas cle órgãos
ou entic{ades da esÍera municipal, estadual ou fecleral
ou permitam a uhlização de suas atas por outros órgàos
ou entid.rdes de qualcluer esfera, excetuada as situações
vincul;rdas a Programas do Coverno Federal, nas áreas de
assistência social, educação e saúde pública, por exenrplo:
as contempladas na Lei Federal nq 10.19U2001 e no Decreto
Federal n0 6.76812009, desde que o ato convocatório da
licitação contenha expressa previsão sobre a hipótese de
adesão à Ata de Registro de Preços. Eis o seguinte excerto da
mencionada decisão:
1. O Sistema

de Retistro de Preços, prc\-isto no art. 15 da Lei (Ícrlcral) n.

8.666193, e uma Íerramentà Berencial que peÍmite ao Administrador Público
adquidr de acordo com as necessidades do rirgào ou tla entidade licita.te.
nüs os decretos e as resoluç6es reg.úamentadora-s não podcor dispor além

da

Iii

dns l-icitaçoes ou contrariar os princípios constitucionais.

2. Regra geral, o sistema dc adcsão ("caron:r") à ata de retistro de Fre!-os.
instituido pelô Decreto (Íederal) n. 3.931, de 2001, que reBulêmentà
o art. 15 da Lci (federal) n. 8.666, de 1993, conÍlita «rm o principio c1.r
legalidade, não derendo scr uLilizado pclos ju sdicionados deste l ribunal
com relação â outros órgãos de qualquer das esferm de Coverno, nem
permitir a utilizaçio das suas atas por outros órgàos de qualqr.rer esfera

de Govcrno, ressalvado quando vinculado a Programa do

Govern<r

Federal. de abrangôncia nacional, dc comproraclo interesse público, nas
áreas de assistência social, educaçào e saúde pública, a cxlüplo dâ Lei
(Iederat) n. 10.191/2001 (aquisição dc boas rclativos às açõcs .1c saude) e do
Der'Íekr (fcdcrâl) n. 6.76812009 (que dispoe sobre o Programa "Caminhos
da Escola") de.de que o ato convocatório da licitação c.ontenha expre;sa
previsào sobre a hipótese de adesão à Ata de Regisüo de PreçosD.

Do exposto verifica-se que o TCE/SC exige para conferir
iegitimidade ao procedirnento de adesão à ata de registro de
preços a existência de prer.,isão legal expressa, sob tal viés o
instituto da adesão estaria bem conformado no RDC, tendo
S-d\iTÁ CàL\rU \-Á Tlilunãl de Conrãs do Estãdo de Seta Càtarinà D(iràô n! ]11621110, R.iàtor l^ ns.n Rngér(,
Dal HÊmcus d. i_adàl Dls|otulel em < hlt},ll* tôs lce { go! b.rFrdess/,n.lê\ phprnujÍr1flI09-Lr6o>

hú
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em vista a previsão exPressa na Lei ne 12.4ó2111' bem como
na Lei nq 10.19U01. Já no regime da LLC, apesar do novo
Decreto na 7.892193, ainda haveria falta de dispositivo legal
explícito prcvendo tal Íaculdade, em que pese o já discorrido
anteriormL'nte accrca do campo de juridicidade da norma.
5.1.3

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE / SP)

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, segundo
Alexandre Manir Figueiredo Sarqús e Rosemeire da Silva
CardosoTr, posiciona-se majoritariarnente contrário a figura do
carona, na forma constituída pelo Decreto Federal (3.931/01)
e pelo Decreto Estadual (51.90810n, por entender que o
idtituto afronta os princípios da competição e da igualdade
de condições entre os licitantes, em razão da possibilidade
de cada órgão, que aderir à ata de registro de preços, poder
contratar até 10O!. dos quantitativos re6fstrados, sifuação
que permite ganho imensurável ao licitante vencedorz.
Nesse sentido cabe trazer a baila o seguinte exccrto do Voto
da Conselheira Substituta, Silvia Monteiro, no processo TC -

de 201LU2012, no qual é reiterada a posição
contrária do TCE / SP em especial por Íalta de limitação para
os quantitativos sujeitos à adesào, vciamos:
O20.721-1026111'Z3,

2.3 Também não se falar em economia de escala. E que a rta de registro
de preços previa a aquisição de 400.000 laPtops, porenl não há nos autos
qualquer indicativo de controle feito pclo órgão gere'nciador que demonstre

tenha sido rcspeitado o quantitativo estimado. Aliriç, da Íorma como
redigido o artigo 8q § 3P, do Decreto n. 3. 1/01, que adÍnite @ntÍataçôes
adicionais de até 100"/. d(» quantítativos rcgisüados em ata Por ór8ào
ou entidade que a eia a,s.sentir; 'oen-, assin que à ,jtada ata Po,lerão adei;Í
todos os E§ados e Municipios do Paí§, o fomecimento acaba sqrdo, na
vcrdade ilimitado, diluindo os ganhos da economia de eecala já que o
preço p(oposto teve por base a necessidade da aquisigo informada pela
Àaministruçao o que aÍronta tanto os PrincíPios da competitiüdade e
da isonomia como o dever de licitar determinado no artigo 37, XXl, da

Constituiéo da Re?ública e no artiSo

2e, caPu

t, dal-ei

^.

A-666193.

Ante ao exposto, considera-se que com o limite global para
adesões, determinado Pelo novo Decreto ne 7,892173, as
críticas apontadas pela TCE / SP encontram-se em grande
parte resolvidas.
n
o

fr8!ã.edo 6. C-{RDOSO R{\IOS, F(ümar. da si\'a A intúVLlcçt1r ia 1CL'SP Pdi r
Bol€tio de licita§ôB e MtraÍ6, a 25, | 3' P. »-t232, aLÍ' 2nl2'
P6idondmro nmadó pêlo TcE/sP â Pdtir JG segunts irngaúdriG ic 1ll3 1101026/08 E Tc 037 165'Ú25/105 Ceselheto Cliúdio ldu d€ Álw nga, Tritmnal Pl6o - S€são de 03À221{6 e 17l12ffi
SÁO pÁULO T.jbúal dr Conras d o Estàdo de São Paúlô. TC{IO 21102ó/1r, Rêlãtora Cúrtheira súbsdturâ Silla
Ilonteiro DisPoni\?l em <hltP /í Éa{1 t.ê sP gÕ bí.Ôntdvr6ultadüdá Psquis dePresroT'=ro2l 026
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Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE /

O Tribunal do Estado de Minas Gerias, por meio da
Consulta ne 75798, de 08i 10/2008, considerou como licita
a tigura do carona, descle que prcviamente à efetiv.-rçâo
desse procedirnento seja elaborado termo de referência e
realizada pesquisa de mercado com \.istas à demonstração
da v;rntajosidade da adesão nos seguintes termos:
De trd.r sorte der,erá o intcrcssado (câlona) elaboràr Pfut'L:sso adn-rinistlatii'o
por :-ua iniciatir'4 qual sei4 providcnciar termo de reÍerÊncia no qual ctm:.te as
espe'cúcàçõr-s do objeto cpe cle;eja adquirir, a;ós arnpla p*qúsa dc prolrs
cle mercado, e, ainrla, irúormações relati\-Às à L-\LstLhcia de Ata de Regisfo
dc Prer-r 56bls o objeto dt..*ejado, para fins de acirrrurr o t'rryão/enridade
gercnci;rclor, extemando su.r int€'nçâo de utilizar a resF,r'L1iva 4i.1. O orgào
gercnciatlor ctlnsr taÍá ao Íomccrrlor act, ca da possibiliclatlc de atender
àquela adesão, uma vez que hal'erá acrósci.ú ao qualtitati\ o pa.tuado.

A justificati\? aprcsentada deverá denonstÍ.u a \?ntagem econômica
da adesào à reierida Ata, mencionandg ainda- a similitucle tle coneliçõ*.
tenpostivi.lade do prazo, suficiôncia das quanütlacles c qualidarle dobem.

A

e\se processo administrativo deve ser agregada, tâmbém, a alluénciJ
ÍorrnÀl da entidade/órgão gcrenciadc'r sobre a possibilidade tlt' utiLizaçào
da Ata dc Regrsho de Pre-cos, para a adesâo ao Preço .eBistrado, bem como
dos fomeccdores, obedecendo-se à ordcm de classificaçÀo'l.

Insta obsen'ar que o TCEÀÍG respondeu a supracitada
consulta com baseno Decreto Mineiro no 42.652/03, que atràiu,
na íntegra, o comando do art. 8o do Decreto nQ 3.9311101. Dessa
Íorma, com a eclição do Decreto Íf 7.892113 possivelmente
o ente Íederado promoverá adequaçóes normativas para
acomparü1ar as alteraçôes do novo clecreto.
5.1.5

Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE /PR)

O Tribunal de Contas cio Estado do Paraná rechaça a criação
da figura do carona por meio do Decreto no 3.931/01 (art. 8o),
reproduziclo no Decreto Estadual no 2.39U08 (art. 7o), por
entencler que esse instituto depende de lei em sentido estritoNesse diapasão cabe destacar trecho do Voto do Conselheiro
Hermas Eurides Brandão no Acórdão n' 1344, de ?UO7 /2017:
A âdcsão por outro ente

à ata de

registro dc prcços enoJntra fundamento

tão{omente cm decrcto regulamentaÍ. EÍn momento algum a I er
n. 3.666/93, que regulamenta o art. 3Z XlC, da Constituiçào, r'eieulardo
apenas

e

normas gerais na iorma do art. 22,

XXV

, tambóm dâ

Corstituiçào, dispõe

sobrcoinstitutodocarona. lampouco existe regra sirnilar na Lci
'

\11\-\5 (;ÊX.\15
Cilbcrto

Tri!üãl

Ditu Disloni'êl

n. 15.608/07.

de Contàs do Estado ,le \I]16 GêraE Conslta ne t579t5, Relato. Cftu€lhetr! Subshhrl.
< htlp:/h-s( ke mg Eor br/pesquÉã_pr«esso õpr.od FreescTiigTü
.m

êm

\.*s.
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Em não havendo previsão explessa em lel os regulamentos fuderal

e

estadual houveram por bem agregar à ordem jurídica tal possibiüdade, o
que não se admite. Na forma do arl 84, lV da Con§tituiéo, o qual serve
áe parâmetro para as constituiçõe e§taduai§, decreto e regulamentos
se prcstam única e exdusivamente Para a "ficl execr:ção da lei" O
prer:onizado pela Constitui@o deixa claro que o deseto há que s€ Pautar
pela tealdadé à lei, regulam!'ntando, detalhando, csmiuçando, institutos
por ela estabelecidos c nâo os cdando Or4 é um truismo atirmar que a
,{dminjstração ftublica ó pode fazer aquilo que a lei faculta. E â iegalidade
r:rn sua essência, erigida como principio rJe €stJtuJa constitucionnl (.rrt.
37, caput), que orienta a atividade administrrtrva. E um tanto obrro, mas
onvém reitcrar que, diÍerentemente do particúar que p'ode fazer tudo

aqurlo que a lei não prorla, a Adminishaçâo se enl.lntua adstrita aos
es-tritos t-ermos da lei, pautando-se apcnas Por aqülo que a lci em sentid()
forrnal, pcrmite- Dcla não se ç'<üe esquil'ar. Disse que a adesão p<rr outr<r

ente à

aú de registro de preços nâo Poderia vir djsciPlinada cm sinPles

ato regulamcnt.ú. Há, inevitavelrnentg a necessidade de lei O deqeto não
se «rnsubstaacia na via adequatla, dado que como avL-ntado no Aórdâo
íL 986lll, o "carcrna" obliquamstte se traveste c'm causa de contrataçã(,

direta em favor da entidade pública adercnte, se furcionalizãndo «lmo
dispensa ou ine\igibilidade de licitaÉo, nào Prevista em lei75'

Assim, da mesma Íorrna que o TCE / SÇ o TCE /PR exige
para corúerjr legitirnidade ao Procedimento de adesão à ata
ãe registro de preços a existência de previsão legal expressa,
o que ocorÍe aPenas no RDC e na Lei ne 10.191/01, e denota a
necessidade de alteração específica na Lei nq 8.666/93.

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE / RO)
O Tribunal dc Contas do Estado de Rondônia, no lraleccr
Prévio nq 59110, entende pela possibilidade dc adesão à
ata de iegistio dc preços, dcsde que todas as aquisiçõ€s
ou contratações adicionais (caronas) não exccdam a cem
por cento dos quantitativos Íe€listrados na Ata de Rcgistro
ãe Preços, pois segundo aquele Tribunal está e a melhor
inteÍpretação que comPatibilize o disposto no §3o do art.
8q do Dccreto ne 3.93U0'J, com a Constituição Federaf uma
vez que "é ilegal o uso ilimitado das Atas de Registro de
I'reçós, em virtude de concorÍer Para o mâlÍeÍimL'nto dos
princípios constitucionais que Íegcm a Administração
l'íblica"76.
Esse Tribunal, no Acórdão fia 721207L, entendeu ainda
5.1.6

'.

Rrd'lão
P \R 1\ i T.it,ná de Cútõ Ar ÊÍado ,lo I'dená Á.órdÀo n' 1r41r11, ReLator Cdselhrro UdúÀ' Euids
Didz L}JpmiEi en: <htrP /,( §\ I tc. Pr 8or brr.ort&do/a.o.dae 1}-'12011,9Hó> .\cs5o 'm 12 l !\' l l

T.ibúnálJe Conlls Ll.I'srad. de R@dônia I' eú F\érrô ni a9?2010 (tÍfts na 3.:19lê0101, Relitôr
EdiLon dc Soü* cilr3 Di.rPonilel .m: <httPr/saa i.e tu 5.! tirrxnsPruddúa alf» 1'sio d 13

" tOXoôlre
C.6rli.iro
FEV.13.
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quc deve ser observado o porte populacional dos órgãos e
entidades gerenciadoras das atas de registro de preço em
relação aos órgãos aderentcs, a fim de que o caÍona possua
uma escala de demanda menor quc a do órgão gerenciador,
de modo a serem obtidos benefícios econômicos para o
aderente. Destaca-se o seguinte trecho do citado Acórdão,
que deu nova redação à alínea "1" do item II do Parccer
Prévio ne 5912010:
I- a prática do'carona' será possír'el, obsen'ado o porte poptrlaci )nal
d(r F.nte detentor da At4 scgundo o último censo dem(rgtáÉco realúad<r
pclo lnstituto Brasilcio de Geogralia c Estatütica - ÍBCF, n.rs segrrintes
hiptitcses:
|

-. \Jr.s.ro

,,

crt rc.rl Jc cinta p.rra bair,

a) Estaclo de

RonclôniaMunicipio de

,:

Ron<Ja'nia: nào é possi\-oli

b; Estado dc RondtiniâÀ,[uniclpio de outro Estado: é possít el desde que c,
detcntor da ata possua porte populaciorlal similar ou supertrr àqucle que
requer a adesào.

ll - AJe:iu r r.rtir,rl ,lc h.rrro para cim.r:
a) Estado dc Rondórria/L'nião: é possíveJ;

b; \,tunicipb tlc Rondônia,trnião:
c)

Iluicipio

cle RondônialFstaclo

é

possírel;

tie Rondónia: é possivcl;

d; \lunicipio de RLrndôni.íOutro Estado da Fede'raçàtr:

e possir.el.

III -A.lesào horiTontal:

RondôniaftÍunicipio de Rondônia: ó possír-el, desde que
o detentor da ata possua porte populacional similal ou superior àquele
a) Municiprio de

que requer a adrsÀo;

b; ll4unicipio

cle RondôniaAlunicípio de Outro Estado: é possir.cl, dcsdc
qlrco dctentor da ata possua porte populacional similar ou superior àquele
que rcgucr a adesão;

c) Estado de Ronclônia/Clutro Estado daFederaçào: é possír'el, desde qut o
detêntor da ata possuà porte populacional similar ou suprerior àquele que

rcquo

a a<lesão'.

Verifica-se, portanto, que o posicionamento do TCE/RO é
favorár.el à figura do carona, devendo as futuras decisões
daquela corte contemplar as futlrras alteraçóes pÍomovidas
na legislação estadual em função da edição do Decreto no
7.892/13.
- RO\LÚ§A

Trit,u.àl dÊ Conrà§ .lo Eslàdn de Rondônià -{.órrlãÕ n' 7?:011 aprocss n, 1sl6,tt1t), Felâtôi
CoEelh.no E.1 son dê Sou\ã Srlrn DrToniÍe1em. <hnp,l(Írrs ke r. gorlr4unspru.lencrà dF» {.essô.m Ll
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5.1.7

Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE / CE)

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará no

Processo

Corsulta na 0M8120@-0, também, se posicionou favorável a
que os órgãos e entidades da Administração Pública Direta
t dir"tt do Estado do Ceará utilizassem ata de registro
"de preços de outros órgãos da adrninisüação, inclusive
ata prorrogada, desdc que seja demonstrada a vantagcm
pari a Administração em relação a um novo proccdimento
Lcitatório e o atcndimc'nto dos princípios da razoabilidade, da
impessoalidade e da cconomicidadeTs. DessaÍorma, éprovável
quê a evolução do instituto da adcsão, dada pelos Decletos
t,.* 7. 581111 e 7.892113, scja incorporada pelo TCE/CE em
suas futuras decisõcs.

CONCLUSAO
A adesão a atas de registro de preços por órgãos e entidades
da Administração Públ:ica, não participantes da fase intema do
sistema de registro de preços (SRP), apesal de vícios de ordem
parte da doutrina adminisfrativista
jurídica
-brasileira,apontados por boa
vem se popularizando em todas as esferas de Sovemo
dos entes Íederados.

O presente trabalho buscou analisar o sistema de registro de
preços e ô procedimento de adesão à ata de registro de preços como
procedimentos dinamizadores da Administração Pública voltados
produção de resultados e satisfação do interesse público,
para
^uma
,ez que viabilizam aquisições de bens e contração de serviços
necessários ao poder público de forma rápida e eficiente.

No que tange ao proced.imc'nto de adesão à ata de registro
de preçoJ verifiia-se que a própria cvolução normativa do
institu to, dada pela Lei ne 12.462111 c Decreto ne 7.58U11,, no
7.892113, no regime da LLC, equaciona
RDC, e pelo Decreto
^e
grande iartc das críticas feitas pela doutrina à luz de princípios
da Administração Pública e das licitações.
Da discussão travada pode-se concluir por algumas balizas
legitimadoras do procedimento de adesão em coteio a princípios
da Administração Pública.
Sob o prisma do princípio da legalidade o instituto do
carona possui melhor conÍormação quando existe previsão
"

a

CEÂRi T.ib,-ul.t. co.r6

do Estado dô

Ce á.IlrNdr

n'lrá8rorn

DisPoni\_el em.

<híP:/ §ts.l.e.e80\
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icgal específica, tais como na Lei do RDC e na Lei 10.191/01. No
cntanto, a falta de sua previsão expressa na LLC não macula de
ilegalidadc os Decretos na 3.931/01 e 7.892113, vez que o sistema
noÍmativo dcve ser analisado no campo dc sua juridicidade e
não apenas no campo da iitcralidade da lci, sendo que o instituto
do "carona" r'ai de cncontro ao princípio da eficiência, de'vendo
ser ponderado com o princípio da lcgalidade, r,cz quc ambos
possucm ô mcsmo /ocus constitucional, no art.37, XXI da CF.
l-o que tange ao princípio da isonomia entende-se que a
limittrção norm.rtiva do quantitativo global de bcns ou scrviços,
sujeitos t'r contratação pelos órgãos aderentes, consoàntL' os termos
dos Decretos n"' 7.581/11 e 7 .E9213, resolve de iorm.r .rclequarla
à lesão ao ciLrclo prin6{pi6, pois com a fixação dessa clu.rntidacle
à ópoca da licihrção de forma abertâ e transparr'nte .r todos os
interessados, c;rem poÍ terra eventuais alegaçõcs dc não oierla
c'la real dimensão da contratação pública a todos os possivcis
t

interessaclos.

A Íixação

clesse

quantitativo resolve de

i51ual

nrodo possíi,el

ofensa aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e
da publicidade, pois apesar de no edital não constarem os nomes clos
<irgãos atlerentes todos os licitantes saberão de arntemão que essas

contratações não trltrapassarão a quantidade permitida em norma,
podendo aürda os fornecedores optar ou não pelo fomecimento /
prestação de serviços aos órgãos não participantes.

No quc diz respeito aos principios da impcssoalidade e
da moralidade administrativas const.rta-se que.r ofcns.r a esses
princípios, apontados pela dor-rtrina, não e provoc.rda apenas
pela construção jurídica do instituto da adesão à ata dc registro
de preços, cuja permissão para sua efetivação rcquer inclusivc a
prova da vantagem para a cntidade, e sim pelo dcsvio dc poder
do administrador público, que se utiliza dc mcios lícitos para
alcançar finalidades diversas ao do interesse público. Ocorrc
que tal desvio de conduta é passivel de ocorrência também nos
demais procedimentos de contÍatação pública, preccdidos ou
não de licitação pública. Em outÍas palavras a extinção dessc
instituto não eliminaria os casos de corrupção nas compras
públicas.

Quanto ao principio da economicidade conclui-se que a
evolução normativa dada pelos Decretos n": 7.581/11 e 7.892113
ao instituto da adesão à ata de registro de pÍeços permite apenas
R.Tribunalde Contas do Distrito Federal 38:.027466, 2!12

a fomação de um preço médio pe'los l.icitantes quc contemple o
quantitativo global sujeito a esse procedimento, sendo que a captura
e^Íetiva cla c.cónomia de escala depende da adoção de modelos quc
rcduzam o preço unitário, quando o quantitativo demandado pela
Administração ultrapasse o registrado para o órgão gerenciador c
os órgãos participantes.

No âmbito dos Tribunais de Contas Brasileiros, as polômicas
cm tomo do instituto do carona também tôm provocado
L'ntendimcntos divc'rsos, cujos posicionamentos deverâo ser
rcvistos com a rccentc cdição do Decreto na 7.Í192113.
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