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“O que justifica o ímpio, e o que condena o justo, tanto 
um como o outro são abomináveis ao Senhor. 
De que serviria o preço na mão do tolo para comprar 
sabedoria, visto que não tem entendimento? 
Em todo o tempo ama o amigo e para a hora da angústia 
nasce o irmão. 
O homem falto de entendimento compromete-se, ficando 
por fiador na presença do seu amigo. 
O que ama a transgressão ama a contenda; o que exalta a 
sua porta busca a ruína. 
O perverso de coração jamais achará o bem; e o que tem 
a língua dobre vem a cair no mal. 
O que gera um tolo para a sua tristeza o faz; e o pai do 
insensato não tem alegria. 
O coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito 
abatido seca até os ossos. 
O ímpio toma presentes em secreto para perverter as 
veredas da justiça. 
No rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos do 
tolo vagam pelas extremidades da terra. 
O filho insensato é tristeza para seu pai, e amargura para 
aquela que o deu à luz. 
Também não é bom punir o justo, nem tampouco ferir aos 
príncipes por equidade. 
O que possui o conhecimento guarda as suas palavras, e o 
homem de entendimento é de precioso espírito. 
Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio; e o que 
cerra os seus lábios é tido por entendido.” (Provérbios 
17:15-28) 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como finalidade analisar a consonância do mecanismo da carona no 

Sistema de Registro de Preços com os princípios constitucionais norteadores da atuação da 

Administração Pública e com os princípios regentes da licitação contidos na Lei nº 8.666 de 

1993. Para isso, será realizada, inicialmente, abordagem acerca das definições legais e dos 

conceitos doutrinários em torno da matéria de licitação. Posteriormente, promover-se-á um 

estudo detalhado dos princípios esculpidos na Constituição Federal de 1988, bem como dos 

princípios elencados no Estatuto da Licitação.  Seguindo, analisar-se-á o procedimento 

especial de licitação denominado de Sistema de Registro de Preços (SRP), assim como as 

modalidades de licitação através das quais o referido procedimento se efetiva. Serão 

observados, ainda, os princípios norteadores do SRP, com atenção às disposições legais 

referentes a tais princípios. Apresentar-se-á o mecanismo coloquialmente conhecido na 

doutrina como carona, instituído pela regulamentação do SRP, percorrendo alguns conceitos e 

definições acerca do instituto, dispondo uma análise apurada de sua aplicabilidade e da 

evolução de sua regulamentação. Finalmente, encerrar-se-á o trabalho com a fomentação da 

discussão em torno da legitimidade do referido mecanismo, apresentando uma visão adquirida 

através do estudo da doutrina, da jurisprudência dos Tribunais de Contas e da legislação, no 

sentido de admitir a carona como mecanismo eficiente, célere e econômico. A metodologia 

empregada na elaboração deste trabalho baseou-se, fundamentalmente, em pesquisa 

bibliográfica, legislativa e documental. 

 

Palavras-chave: Licitação. Carona. Sistema de Registro de Preços. Constituição Federal.   
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ABSTRACT 

 

This paper has the purpose of analyzing the consonance of the “hitch-hiking” mechanism in 

Prices Registering System (PRS) with the constitutional principles that guide Public 

Administration and the principles that rule public bidding in Law 8.666/1993. Thereunto, it 

will be done, initially, an approach on the legal definitions and doctrinaire concepts of public 

bidding. Afterwards, there will be a detailed study of the principles found on the Federal 

Constitution of 1988, as well as the principles listed in Public Bidding Statute. Following, the 

special public bidding procedure named Prices Registering System will be analyzed, and so 

will the modalities of public bidding through which the mentioned procedure takes place. The 

guiding principles of PRS will also be noticed, paying special attention to the legal provisions 

concerning those principles. The mechanism colloquially known in doctrine as “hitch-hiking”, 

instituted by PRS regulation, will be presented, passing by some concepts and definitions of 

the institute and placing an accurate analysis of its applicability and its regulation’s evolution. 

Finally, the paper will be closed promoting the debates about the mentioned mechanism’s 

legitimacy, by presenting a point of view obtained through studying the doctrine, Audit 

Offices jurisprudence and legislation, in an effort to admitting “hitch-hiking” as an efficient, 

fast and inexpensive mechanism. The methodology adopted to produce this paper was mainly 

bibliographical, legislative and documental. 

 

Key-words: Public bidding. “Hitch-hiking”.  Prices Registering System. Federal Constitution. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil, com a finalidade de tornar o 

novo modelo de Estado nela apresentado mais eficiente na sua atuação em busca do interesse 

público, estabeleceu expressamente o papel da Administração Pública, trazendo no decorrer 

do texto constitucional princípios norteadores da atuação do Poder Público. 

Os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e 

da eficiência, elencados no art. 37 da Constituição de 1988, servem de norte para os atos 

praticados pela Administração, notadamente no que se refere às licitações, que, disciplinadas 

pela Lei Federal nº 8.666 de 1993, conhecida como Estatuto da Licitação, são regidas, 

também, pelos princípios da isonomia, da igualdade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, da proposta mais vantajosa, do julgamento objetivo e 

dos que lhes são correlatos.  

No presente trabalho será realizado o estudo detalhado de cada um dos princípios 

acima referidos, guiando a temática para a análise dos institutos apreciados com base no que 

dispõe os ditames principiológicos contidos na legislação federal e na Constituição.       

Na abrangência dos atos da Administração pautados em tais princípios 

constitucionais e legais, encontra-se o dever de licitar, quando da necessidade de adquirir bens 

e serviços, bem como de realizar obras e delegar a execução de serviços públicos. 

Nesse contexto, dentro da evolução do ato de licitar, visualiza-se um dos mais 

importantes procedimentos de licitação: o Sistema de Registro de Preços (SRP). Este, regido 

pela Lei nº 8.666 de 1993 e regulamentado pelo Decreto nº 7.892 de 2013, trouxe ao 

ordenamento jurídico pátrio algumas novidades, notadamente no que se refere à 

desburocratização, flexibilização e economia no processo de licitação. 

Com base nisso, serão tratadas as definições e os conceitos que compõem a 

matéria de licitação, além de uma extensa abordagem acerca da natureza e da aplicabilidade 

dos institutos relacionados ao Sistema de Registro de Preços. 

Efetivado através das modalidades de licitação concorrência e pregão, o SRP 

caracterizou-se na prática, e também por sua associação às referidas modalidades licitatórias, 

pela considerável ampliação da competição, contribuindo com os ditames trazidos pelo 

princípio constitucional da isonomia. 

Em vista disso, apreciar-se-á, neste estudo, as modalidades de licitação aplicáveis, 

dando ênfase aos procedimentos nelas empregados, bem como à normatização dos referidos 

institutos, baseando-se no Estatuto da Licitação e na Lei nº 10.520 de 2002, a Lei do Pregão.      



 13  

Ademais, e sem olvidar-se de observar a relação das referidas matérias com o 

SRP, serão discutidas a expressão do caráter flexibilizador e desburocratizante do citado 

sistema, atentando-se para o suporte de transparência imprimido pelo procedimento, além da 

aceitação prática dos mecanismos instituídos com a mais recente regulamentação. 

Observar-se-á a evolução da legislação específica seguindo a tendência discutida 

pela doutrina e pela jurisprudência de tornar os procedimentos que envolvem aquisições 

públicas mais eficientes, imprimindo celeridade e economicidade, sem olvidar-se de 

estabelecer dispositivos que garantam, ao mesmo tempo, a desburocratização, o controle e a 

transparência nas contratações públicas.       

A partir dessa perspectiva, demonstrar-se-á que a regulamentação do SRP, a 

criação do Pregão e a disciplina da carona mostraram-se como ideias bastante debatidas nas 

esferas jurisprudenciais e doutrinárias, de modo a serem albergadas pelo legislador, com o 

intuito de desburocratizar o procedimento de aquisição de bens e serviços comuns pela 

Administração Pública.  

Nesta toada, surgiu o mecanismo da carona, instrumento que repercutiu na 

doutrina e nos plenários dos Tribunais de Contas de forma bastante controversa. De um lado 

por ousar no que tange à celeridade e economicidade, por outro em minimizar a burocracia ao 

ponto de gerar acalourado debate quanto ao respeito ou não aos princípios norteadores das 

licitações. 

É certo que a legislação que trata da carona foi modificada recentemente, com o 

intuito de desenvolver um maior controle sobre o referido mecanismo. O Tribunal de Contas 

da União, por sua vez, no embalo da perspectiva de controle do instrumento da carona, 

expediu recomendação à Administração Pública Federal, no sentido de evitar a banalização da 

utilização do referido mecanismo, além de propor, em diversos julgados, a ampliação de 

dispositivos que limitam a adesão à ARP, a fim de se evitar contratações em desconformidade 

com os princípios esculpidos na Constituição e na legislação específica, além de fraudes ao 

procedimento. 

Serão apreciadas, no capítulo 4, as inovações recém-introduzidas no ordenamento 

jurídico, no que concerne à carona, analisando-se, ponto a ponto, as modificações realizadas 

em comparação à antiga norma regulamentadora.  

Levar-se-á a efeito, ainda, o debate acerca da consonância do referido mecanismo 

com os preceitos legais e constitucionais, imprimindo óticas diversas, assim como 

entendimentos doutrinários e jurisprudenciais sobre o tema.   
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O presente trabalho visa, portanto, a analisar a controvérsia em torno do emprego 

do citado mecanismo. Se o instrumento da carona viola ou não os princípios constitucionais 

norteadores da atuação da Administração Pública. Se a atual conjuntura normativa 

regulamentadora atinge o objetivo de torna-lo mais efetivo no sentido de respeitar os 

princípios regentes da licitação, assim como de garantir a economicidade, a celeridade e a 

desburocratização.  
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1 LICITAÇÃO – CONCEITO E PRINCÍPIOS REGENTES DA LICITAÇÃO 

 

O principal propósito da Administração Pública consiste em atender ao interesse 

público, tendo-o como princípio basilar da atuação do Poder Público. Para isso, o Estado deve 

aparelhar-se, equipar-se e munir-se de bens e serviços que viabilizem o seu bom 

funcionamento, de modo a possibilitar a melhor prestação dos serviços públicos, assim como 

uma maior efetividade na desenvoltura do papel da Administração.  

Visando a obter tais bens e serviços, considerando a necessidade de um ente 

público no exercício da função administrativa de firmar contratos para a prestação de 

serviços, aquisição de bens, realização de obras e demais atividades inerentes à estruturação e 

ao funcionamento da Administração, existe o procedimento administrativo denominado de 

licitação.  

Trazer à tona o objetivo da licitação se mostra via de baliza para conceituar este 

instituto do Direito Administrativo. Segundo José dos Santos Carvalho Filho, licitação 

corresponde ao: 

 

[...] 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. 1 

 

Por outra ótica, ressalte-se a conceituação proposta por Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro, que define: 

 

[...] a licitação como procedimento administrativo pelo qual um ente público, no 
exercício da função administrativa, abre a todos os interessados, que se sujeitem às 
condições fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de formularem 
propostas dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração 
do contrato.2  

 

Observa-se que o objetivo da licitação, além de viabilizar a realização de uma 

contratação, é assegurar o interesse público por meio da seleção da proposta mais vantajosa 

para a Administração, dentre aquelas apresentadas na disputa entre terceiros que se 

disponham a propor o objeto licitado nos termos da lei e do instrumento convocatório. 

                                                           
1 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. – São 
Paulo : Atlas, 2014, p. 238. 
2 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 373. 
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Importante complementar a conceituação do citado instituto com a lição de Celso 

Antônio Bandeira de Mello, entendendo que:  

 

Licitação – em suma síntese – é um certame que as entidades governamentais devem 
promover e no qual abrem disputa entre os interessados em com elas travar 
determinadas relações de conteúdo patrimonial, para escolher a proposta mais 
vantajosa às conveniências públicas. Estriba-se na idéia de competição, a ser travada 
isonomicamente entre os que preenchem os atributos e aptidões necessárias ao bom 
cumprimento das obrigações que se propõem assumir.3 

 

Destaque-se que Bandeira de Mello traz, didaticamente, os termos “devem 

promover”, “proposta mais vantajosa”, “competição”, “isonomicamente” e “obrigações que se 

propõem assumir” não à toa, mas porque não se olvidou de, apesar da breve conceituação, 

contemplar os princípios norteadores do Direito Administrativo e do procedimento licitatório, 

os quais se encontram epigrafados tanto na Constituição Federal de 1988, quanto na Lei nº 

8.666 de 1993, a Lei de Licitações.  

As previsões constitucionais do dever de licitar, da busca pela proposta mais 

vantajosa, do estabelecimento de uma competição igualitária e impessoal, portanto isonômica, 

e do estabelecimento de obrigações, assim como de exigências que assegurem o cumprimento 

de tais determinações, encontram-se elencadas no art. 37, caput4, e inciso XXI5 da 

Constituição Federal.  

A Lei nº 8.666/1993 prescreve a obrigatoriedade de licitar, mais especificamente 

em seu art. 2º, caput 6, quando aborda o termo “serão necessariamente precedidas de 

licitação”, como também, em seu art. 3º 7, traz, em primeiro lugar, como norteador do 

processo licitatório, o princípio constitucional da isonomia, além de delinear, na letra da lei, a 

                                                           
3 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 26. ed. São Paulo : Malheiros, 
2009, p. 517. 
4 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: 
5 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. 
6 Art. 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da 
Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, 
ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. 
7 Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
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seleção da proposta mais vantajosa, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e 

os princípios atinentes à Administração e ao processo licitatório.  

A licitação, então, divide-se em dois momentos, quais sejam o da habilitação, 

quando os particulares se apresentam como concorrentes, postuladores de uma contratação 

com o Poder Público, comprovando suas respectivas aptidões, abarcando as exigências 

contidas no prenúncio da licitação que é o Edital. O outro momento consiste, após decorrido 

todo o procedimento de habilitação e apresentação de propostas, na seleção daquela proposta 

que melhor se adeque às necessidades do ente e lhe seja mais conveniente, obedecidas as 

cláusulas legais e as editalícias, momento este denominado de julgamento.  

De acordo com o exposto acima, tal seleção se dá em conformidade com 

princípios que regem a atuação da Administração Pública e o procedimento licitatório. Desde 

a confecção do Edital, passando pela convocação, habilitação, a apuração da proposta mais 

adequada deve sempre estar adstrita aos princípios elencados no art. 37 da Constituição 

Federal, e no art. 3º da Lei de Licitações, com o fito de se assegurar a supremacia da base do 

Direito Administrativo que é o interesse público.  

Com o fito de garantir a supremacia do interesse público, a obrigatoriedade de 

licitar, ressalvados os casos previstos em lei, adveio como forma de evitar eventuais desvios 

de conduta do administrador, muitas vezes aliado ou influenciado pelo particular que visa 

exclusivamente ao lucro. Diferindo-se do que acontece na esfera particular, o órgão público 

não pode escolher livremente seus fornecedores de bens ou de serviços, devendo sempre 

estabelecer o procedimento de concorrência que garanta a isonomia, a igualdade de condições 

e o total apego ao que determina a lei e o instrumento convocatório, para que se preserve a 

moralidade nos atos da Administração.   

Conforme dito anteriormente, a Constituição traz, em seu art. 37, princípios que 

norteiam a atuação da Administração Pública, que, somados aos dispostos na Lei 8.666/93, 

regem todo o procedimento concernente à licitação. Tais princípios advêm sempre da 

supremacia do interesse público, por ser preceito basilar da atividade administrativa.  

O art. 3º do Estatuto da Licitação elenca os princípios básicos, quais sejam o da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, além de 

fazer menção aos princípios que são correlatos àqueles.  

O princípio da legalidade, dentre os princípios básicos, é aquele que, em matéria 

de licitação, demonstra maior relevância, uma vez que todo o procedimento licitatório se 
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encontra totalmente submetido à lei, inclusive com os demais princípios estando pela lei 

disciplinados.  

Destaque-se a lição de Hely Lopes Meirelles, entendendo que a “eficácia de toda a 

atividade administrativa está condicionada ao atendimento da lei”.8  

A legalidade para a atividade administrativa demonstra faceta diversa daquela que 

se evidencia ao particular, uma vez que, ainda segundo Meirelles:  

 

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na 
administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração 
Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei, para o particular, significa 
‘pode fazer assim’; para o administrador significa ‘deve fazer assim’.9 

 

Nesse sentido, o princípio da legalidade determina que é defeso ao ente público 

agir fora do que preceitua a lei, mesmo diante de omissão ou ausência de disciplina legal. 

Marçal Justen Filho aduz que, “no âmbito da licitação, o princípio da legalidade significa ser 

vedado à autoridade administrativa adotar qualquer providência ou instituir qualquer restrição 

sem autorização legislativa”.10 

  A doutrina traduz o princípio da impessoalidade através de abordagens 

bastante distintas. Parece-me prudente analisar, primeiramente, o preceito constitucional do 

referido princípio, passando, posteriormente, à ótica adquirida na seara da licitação. 

No que se refere à disciplina contida no art. 37 da Constituição Federal que, 

repita-se, rege a atuação da Administração Pública, o princípio da impessoalidade estabelece 

que, segundo bem leciona Uadi Lammêgo Bulos: 

  

[...] o ato administrativo seja praticado de acordo com os escopos da lei, 
precisamente para evitar autopromoções de agentes públicos.  
Sua palavra de ordem é: banir favoritismos, extravios de conduta, perseguições 
governamentais, execrando a vetusta hipótese da ilegalidade e do abuso de poder.  
A impessoalidade visa, pois, coibir o desvio de finalidade de ato comissivo ou 
omissivo na Administração Pública, impedindo que o administrador pratique ação 
ou omissão para beneficiar a si próprio ou a terceiros.  
O vetor da impessoalidade recai, também, sobre a figura do administrado.  
Assim, os atos e provimentos administrativos não são imputados unicamente aos 
órgãos ou entidades administrativas em nome dos quais os agentes públicos agem. 
Imputam-se, também, aos administrados, que devem ser tratados sem discriminações 
ou favoritismos.11 

 

                                                           
8 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 23. ed. São Paulo : Malheiros, 1998, p. 85. 
9 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 23. ed. São Paulo : Malheiros, 1998, p. 85. 
10 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 83. 
11 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1016. 
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Nesse sentido, percebe-se que o princípio da impessoalidade apresenta contornos 

que evidenciam relação com o princípio da igualdade, de modo que Gilmar Ferreira Mendes 

entende realizar-se o princípio da igualdade, no âmbito da Administração Pública, a partir da 

manifestação do princípio da impessoalidade enquanto “expressão de não protecionismo e de 

não perseguição”.12  

No âmbito da licitação, a relação com o princípio da igualdade se mostra ainda 

mais patente, uma vez que o processo deve ser baseado nos preceitos legais que conduzem o 

certame de maneira impessoal, “sublinhando o dever de que, no procedimento licitatório, 

sejam todos os licitantes tratados com absoluta neutralidade. Tal princípio não é senão uma 

forma de designar o princípio da igualdade de todos perante a Administração”.13  

Ao princípio da moralidade dá-se a abrangência que alberga a maior parte dos 

princípios básicos regentes da licitação, visto que não se pode falar em moralidade no 

procedimento administrativo quando nele não se encontram presentes a igualdade, a 

impessoalidade, a probidade administrativa e a legalidade.  

 Segundo o entendimento de José dos Santos Carvalho Filho, o princípio da 

moralidade possui maior relação com os princípios da legalidade e da impessoalidade, uma 

vez que a conduta do agente público que se distancia das determinações legais, assim como 

aquelas que oferecem tratamento discriminatório, tanto dentro da estrutura da Administração, 

quanto aos administrados, distanciando-se dos critérios de conveniência, oportunidade e 

justiça, além dos preceitos éticos e morais que devem reger seus atos, estará ferindo a 

moralidade.14   

Já o doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello enxerga que o princípio da 

moralidade, especificamente para a Administração, “está reiterado na referência ao princípio 

da probidade administrativa”. Nesse sentido, o autor observa que a condução do processo 

licitatório pela Administração deve se pautar inteiramente na moralidade, destacando “as 

exigências de lealdade e boa-fé no trato com os licitantes”.15   

Di Pietro, diferente do que prescreve Carvalho Filho, dissocia a moralidade da 

legalidade, quando afirma que “o princípio da moralidade [...] exige da Administração 

comportamento não apenas lícito, mas também consoante com a moral”.  A partir dessa visão, 

                                                           
12 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional / Paulo Gustavo Gonet Branco. – 9. ed. rev. e 
atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 831. 
13 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 
2009, p. 526. 
14 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. – São 
Paulo : Atlas, 2014, p. 246. 
15 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 
2009, p. 529. 
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pode-se entender que nem tudo que é lícito, ou seja, dentro dos limites da lei, também 

evidencia-se em conformidade com a moral, interessando, portanto, ao administrador, aos 

agentes públicos e aos administrados manter conduta parelha com “a moral, os bons 

costumes, as regras de boa administração, os princípios de justiça e de equidade, a ideia 

comum de honestidade”.16   

Pelo princípio da publicidade entende-se que, sendo necessária a participação 

ampla da sociedade, bem como a transparência da atuação estatal, e tendo em vista que a 

Administração revela-se como serva da realização dos interesses coletivos e da promoção dos 

direitos fundamentais, a publicidade dos atos administrativos se manifesta como instrumento 

de participação democrática na formação da vontade estatal.17  

Hely Lopes Meirelles bem pontuou que: 

 

A publicidade, como princípio de administração pública (CF, art. 37, caput), 
abrange toda atuação estatal, não só sob o aspecto de divulgação oficial de seus atos 
como, também, de propiciação de conhecimento de conduta interna de seus 
agentes.18 

 

Ademais, na licitação, é dever da Administração dar publicidade aos seus atos, 

termos e decisões, firmando a transparência a serviço dos licitantes, mas também de toda a 

sociedade.19   

A Constituição Federal garante à sociedade o direito de acesso às informações em 

poder dos órgãos da Administração, ressalvadas aquelas descritas em lei, através dos verbetes 

contidos no inciso XXXIII20 do art. 5º, do inciso II21 do §3º do art. 37, e do §2º do art. 21622, 

com regulamentação dada pela recente Lei nº 12.527 de 2011. Portanto, a garantia da 

publicidade encontra-se prescrita tanto na Constituição de 1988, quanto em legislação 

específica, demonstrando ampla discussão em torno do interesse coletivo não só na atuação 

em si, mas no controle dos atos da Administração Pública.  

                                                           
16 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 385. 
17 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 89. 
18 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 23. ed. São Paulo : Malheiros, 1998, p. 90. 
19 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 
2009, p. 528. 
20 XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 
21 II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o 
disposto no art. 5º, X e XXXIII 
22 § 2º - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as 
providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. 
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Mais uma vez é importante destacar a proximidade do princípio da probidade 

administrativa com o princípio da moralidade, visto que os atos tidos pela lei como de 

improbidade administrativa ferem, todos eles, a moral.  

Assim como determina o princípio da moralidade, o princípio da probidade 

administrativa exige, na licitação, não só da Administração, como também dos licitantes, uma 

participação baseada na honestidade e, no caso do Poder Público, haja com zelo e lealdade 

para com o interesse coletivo. 

A probidade administrativa, sendo menos abrangente que o alcance do princípio 

da moralidade, possui, para os casos negativos, ou seja, de improbidade administrativa, 

“contornos bem mais definidos no direito positivo, tendo em vista que a Constituição 

estabelece sanções para punir os servidores que nela incidem (art. 37, §4º)”.23  

Para além disso, há a previsão, contida na Lei nº 8.429/9224, dos atos de 

improbidade administrativa, não faltando, por sua vez, ao Estatuto da Licitação a referência, 

mesmo que sem ser expressa, de atos que devem ser punidos por sua natureza improba na 

esfera licitatória.  

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório se apresenta como um 

preceito de suma importância no âmbito do procedimento licitatório, pois o “Edital é a lei 

interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como a 

Administração que o expediu”.25 

É através da vinculação ao instrumento convocatório que a Administração 

estabelece os parâmetros norteadores do procedimento, assim como certifica os participantes 

de tudo aquilo que pretende com a licitação que se inaugura, buscando vincular os licitantes 

às determinações legais, além de prevenir o procedimento licitatório contra possíveis 

violações à impessoalidade, à moralidade, e à probidade administrativa. 

O instrumento de convocação, conforme anteriormente aduzido, também vincula a 

Administração, devendo esta respeitar os critérios pré-estabelecidos de julgamento, bem como 

seguir o rito disposto na lei interna, de acordo com os ditames legais, respeitando todas as 

fases do procedimento, nos termos do art. 41 da Lei de Licitação.26  

                                                           
23 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 385. 
24 Art. 1°. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a 
administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou 
custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, 
serão punidos na forma desta lei. 
25 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 24. ed. São Paulo : Malheiros, 1999, p. 249. 
26 Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente 
vinculada. 
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Caso apresente desconformidade com o que determina a lei, o instrumento 

convocatório deverá, oportunamente, ser reformado, dando condições aos licitantes de se 

readequarem às novas previsões editalícias, assim como pleno conhecimento dos atos 

praticados para saneá-lo.  

A inobservância das normas preestabelecidas no instrumento convocatório eivam 

de irregularidades a licitação, podendo, caso insanáveis, ocasionar a nulidade do 

procedimento.  

A Lei nº 8.666/93 traz, também, entre os princípios básicos regentes do 

procedimento licitatório, o princípio do julgamento objetivo. Tal princípio tem como escopo 

a garantia da observância de outros dois princípios, que também visam a evitar os 

subjetivismos que afastem o procedimento licitatório de seu real objetivo, que são os 

princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.  

Há determinação clara no Estatuto da Licitação, em seu art. 45, de que o 

julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o responsável 

pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente 

estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, 

de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. 

Portanto, existe expressamente na lei que o julgamento, qualquer que seja ele, 

durante o rito da licitação, deverá se dar de maneira objetiva, sempre se mantendo dentro dos 

limites estabelecidos no instrumento convocatório, através das regras ali predispostas. 

Vale colacionar aqui o didático exemplo desenvolvido por Carvalho Filho, em 

uma pertinente interpretação do que fixa a lei: 

 

Se no edital foi previsto o critério de menor preço, não pode ser escolhida a proposta 
de melhor técnica; se foi fixado o de melhor técnica, não se pode selecionar 
simplesmente a de menor preço, e assim sucessivamente. Incide a objetividade até 
mesmo quando houver empate entre duas ou mais propostas: o desempate dar-se-á 
por meio de sorteio (art. 45, §2º, do Estatuto).27 

 

Assim, encerram-se os princípios básicos de licitação, dispostos no rol do art. 3º 

da Lei de Licitações, passando-se, agora, a falar de alguns dos principais princípios que são 

àqueles correlatos.  

Inicialmente, curial destacar o princípio da competitividade, que consiste na 

ideia de que a Administração deve assegurar e preservar a competição no procedimento 

                                                           
27 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. – São 
Paulo : Atlas, 2014, p. 248. 
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licitatório, sempre garantindo uma disputa entre os licitantes que resulte na escolha mais 

vantajosa. Dentro dessa visão facilmente se constata a correlação do citado princípio com o da 

igualdade. Assim, a “Administração não pode adotar medidas ou criar regras que 

comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação”.28  

Também correlato ao princípio da igualdade, tem-se o princípio da indistinção, o 

qual firma o entendimento de que a Administração Pública não pode impor distinções ou 

preferências fundadas exclusivamente na naturalidade, no domicílio ou na sede dos licitantes, 

ressalvadas as hipóteses prescritas na legislação. Carvalho Filho29 aduz que a base última da 

indistinção encontra-se no art. 19, inciso III, da Constituição Federal.30 

Princípio bastante importante no que se refere à atuação da Administração 

Pública, notadamente na esfera do procedimento licitatório, o princípio da motivação dos 

atos administrativos, embora omitido pelo art. 3º da Lei nº 8.666/93, mostra-se como uma 

expressão da “necessidade de justificar toda e qualquer decisão administrativa”, sendo, 

portanto, “decorrência inafastável do regime democrático, da vantajosidade, da legalidade, da 

objetividade, da moralidade, dentre outros princípios”, uma vez que obriga o Poder Público, 

através do agente que naquele ato o representa, a exprimir as razões de suas decisões, 

impedindo que o motivo se afaste do que determina o comando legal que norteia a atuação do 

administrador, e possibilitando, assim, uma maior efetivação da fiscalização e do controle 

social.31  

Ressalte-se, ainda, o princípio do formalismo procedimental ou simplesmente 

princípio do formalismo, que estabelece a obrigatoriedade do alinhamento do procedimento 

licitatório ao que a lei impõe, nos mesmos termos, restando defeso ao administrador aplicar as 

regras do procedimento segundo seu entendimento. 

Carvalho Filho bem pontua ao dizer que tal princípio transmite a ideia de que:  

 

[...] as regras do procedimento adotadas para a licitação devem seguir os parâmetros 
estabelecidos na lei, não sendo lícito aos administradores subverte-los a seu juízo. 
Percebeu o legislador que a própria igualdade de tratamento depende da rigidez 

                                                           
28 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. – São 
Paulo : Atlas, 2014, p. 249. 
29 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. – São 
Paulo : Atlas, 2014, p. 250. 
30 Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...] 
III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 
31 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 91. 
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formal dos mecanismos de competição, razão por que se impõe a observância do 
devido processo legal.32    

 

Finalmente, dentre os princípios correlatos mais importantes, encontra-se o 

princípio da adjudicação compulsória, sendo este o princípio que garante ao vencedor do 

certame que a Administração adjudicará o objeto da licitação em seu favor, excetuado um 

justo motivo.  

Hely Lopes assim destaca o conteúdo do referido princípio: 

 

A adjudicação ao vencedor é obrigatória, salvo se este desistir expressamente do 
contrato ou o não firmar no prazo prefixado, a menos que comprove justo motivo. A 
compulsoriedade veda também que se abra nova licitação enquanto válida a 
adjudicação anterior.33 

 

Assim, finalizando a explanação acerca dos princípios regentes da licitação, e 

antes de seguir para o estudo específico do sistema de registro de preços, faz-se necessária 

uma breve abordagem sobre a competência para legislar em matéria de licitação.  

Cabendo à União editar normas gerais de licitação, é definido pela Constituição 

Federal que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios também têm competência para 

legislar sobre a matéria, porém sem extrapolar o que é determinado em lei federal, devendo 

“acatamento às ‘normas gerais’ legislativamente produzidas com alcance nacional”.34  

A União tem, portanto, segundo o texto constitucional, competência privativa para 

legislar acerca de normas gerais de licitação, conforme preceitua o art. 22, XXVII, da Carta 

Maior brasileira.35 

Aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a Constituição de 1988 

atribuiu competência legislativa suplementar em matéria de licitação, pelo que lhes cabe 

redigir normas que abarquem as especificidades de cada ente, sempre mantendo-se dentro do 

limite fixado pelas normas gerais de âmbito federal.  

O principal caderno normativo em matéria de licitação consiste na Lei nº 8.666 de 

1993, a qual é também denominada de Estatuto da Licitação ou Lei da Licitação. Tal 

                                                           
32 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. – São 
Paulo : Atlas, 2014, p. 251. 
33 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 23. ed. São Paulo : Malheiros, 1998, p. 240. 
34 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 
2009, p. 520. 
35 Art. 22. Compete privativamente 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; 
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dispositivo estabelece as regras em torno do procedimento licitatório, além de fixar os vetores 

que norteiam a atuação da Administração na licitação, impondo limites, vedações e 

parâmetros para que o administrador conduza o procedimento em total alinhamento com os 

ditames constitucionais e legais, em conformidade com os princípios da Administração 

Pública e da licitação.  

Além da Lei nº 8.666/93, merece destaque, também, uma vez que será 

mencionada e estudada neste trabalho, a Lei nº 10.520 de 2002, que passou a disciplinar uma 

nova modalidade de licitação chamada de Pregão. Tal lei, por regular uma nova modalidade 

de licitação, em termos gerais se submete ao Estatuto da Licitação.  

Diversos outros diplomas legais surgiram e passaram a regular matérias 

específicas no procedimento, como é o exemplo da Lei nº 12.462 de 2011, que trata do 

Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), todavia, como não integram com 

maior importância a linha de pesquisa aqui desenvolvida, são citadas somente a título 

exemplificativo. 

Siga-se, portanto, com o estudo do Sistema de Registro de Preços (SRP), 

mecanismo regulamentado pela Lei nº 8.666/93, e que será, no presente trabalho, visto como a 

espinha dorsal do objeto da pesquisa, e que guiará à apreciação e discussão acerca do 

mecanismo da carona.  
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2 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – CONCEITO E NORMATIZAÇÃO 

  

Neste capítulo, será tratado, inicialmente, o conceito de Sistema de Registro de 

Preços (SRP), uma vez que a própria legislação já se encarregou de apresentar uma definição 

satisfatória do citado instituto da licitação. 

O art. 15, inciso II, da Lei nº 8.666/93 determina que as compras, sempre que 

possível, deverão ser processadas através de sistema de registro de preços. Já o §3º do mesmo 

artigo prescreve que o sistema de registro de preços será regulamentado por decreto. 

Nesse sentido, a regulamentação do SRP, conforme disciplina a Lei de Licitação, 

originou-se com a edição do Decreto nº 2.743 de 1998, passando pelo Decreto nº 3.931 de 

2001, o qual foi recentemente revogado pelo Decreto nº 7.892 do ano de 2013 (hoje vigora 

com algumas modificações ainda mais atuais introduzidas pelo Decreto nº 8.250/2014), que 

passou a ser a norma maestra do referido sistema, lançando modificações bastante importantes 

e que serão amplamente discutidas nesse trabalho.  

A definição do Sistema de Registro de Preços encontra-se, portanto, no inciso I do 

art. 2º do Decreto nº 7.892/2013, que assim versa: 

 

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;36 

 

Observa-se, assim, que a definição contida no verbete legal se mostra suficiente 

como descrição do instituto jurídico de forma geral. Por outro lado, a conceituação do referido 

sistema encontra farta guarida na doutrina, pelo que se identifica na visão dos autores uma 

abordagem acerca da essência do instituto, evidenciando as várias óticas quanto a sua 

natureza.  

Marçal Justen Filho entende que:  

 

O registro de preços é um contrato normativo, constituído como um cadastro de 
produtos e fornecedores, selecionados mediante licitação, para contratações 
sucessivas de bens e serviços, respeitados os lotes mínimos e outras condições 
previstas no edital.37 

                                                           
36 Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para assuntos 
jurídicos. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7892.htm> 
Acesso em: 06 nov. 2014. 
37 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 255. 
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Percebe-se, com isso, o apego do autor em indicar a natureza jurídica do registro 

de preços enquanto contrato normativo, descartando inclusive o que o próprio legislador 

estabeleceu quando o classificou como um sistema, entendendo Justen Filho que tal definição 

“não fornece a determinação da natureza jurídica do instituto”.38  

Noutra toada, interessante destacar o conceito elaborado segundo a visão de 

Jacoby, a qual mira a essência do instituto jurídico, apresentando-o da seguinte maneira: 

 

Sistema de Registro de Preços é um procedimento especial de licitação que se 
efetiva por meio de uma concorrência ou pregão sui generis, selecionando a 
proposta mais vantajosa, com observância do princípio da isonomia, para eventual e 
futura contratação pela Administração.39  

 

Dissecando tal conceito, é possível observar que o ilustre autor tem como enfoque 

o que essencialmente compõe o que a lei classifica como sistema. Jacoby o enxerga como um 

procedimento especial de licitação, destacando ainda o seu objetivo, qual seja de selecionar a 

proposta mais vantajosa, além de trazer ao seio da conceituação princípio constitucional no 

qual se baseia o instituto.  

Com efeito, a visão de sistema leva o referido autor a entender que o SRP "trata-se 

de procedimento administrativo propriamente dito", visto que consiste em “uma sequência de 

atos administrativos cujos moldes peculiares o tornam próprio aos casos de eventual 

contratação de serviços e/ou aquisição de bens de necessidade frequente e cotidiana da 

Administração Pública em todas as suas esferas”.40  

Portanto, não há dúvidas quanto ao caráter procedimental daquilo que o legislador 

define como sistema, de tal modo que se estabelece uma série de etapas até que se efetive o 

registro de preços.   

O procedimento em si é brevemente explicado na conceituação elaborada por 

Bandeira de Mello, que compreende o registro de preços como: 

 

[...] um procedimento que a Administração pode adotar perante compras rotineiras 
de bens padronizados ou mesmo na obtenção de serviços. Neste caso, como presume 
que irá adquirir bens ou recorrer a estes serviços não uma, mas múltiplas vezes, abre 
um certame licitatório em que o vencedor, isto é, o que ofereceu a cotação mais 
baixa, terá seus preços ‘registrados’. Quando a promotora do certame necessitar 

                                                           
38 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 255. 
39 FERNANDES, J. U. Jacoby. Sistema de registro de preços e pregão presencial e eletrônico. 5. ed., atual. e 
ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 29. 
40 FERNANDES, J. U. Jacoby. Sistema de registro de preços e pregão presencial e eletrônico. 5. ed., atual. e 
ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 29. 
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destes bens ou serviços irá obtê-los, sucessivas vezes se for o caso, pelo preço 
contado e registrado.41 

 

Apesar da sempre didática e ampla análise do autor, importante destacar o que 

considero um equívoco no conceito por ele apresentado, que consiste na afirmação de que “a 

Administração pode adotar”. Embora a lei traga o termo “sempre que possível”, para dar o 

tom de faculdade ao administrador, a utilização do sistema de registro de preços para 

realização de compras não se mostra como uma escolha, e sim como um dever do órgão 

promotor da aquisição.  

Isso, porque o termo “sempre que possível” transmite a ideia de que somente nos 

casos impossíveis é que o administrador não realizará a compra através do sistema de registro 

de preços, e, quando assim o fizer, terá de motivar e justificar a impossibilidade de utilização 

do procedimento regulamentado pelo Decreto nº 7.892/2013. 

Marçal Justen Filho clarifica através dos seguintes dizeres: 

 

A cláusula ‘sempre que possível’ não remete à discricionariedade da Administração. 
Não é equivalente a ‘quando a Administração o quiser’. A fórmula verbal torna 
impositiva e obrigatória a adoção das providências constantes do elenco, ressalvadas 
as hipóteses em que tal for ‘impossível’. Portanto, a Administração deverá justificar 
a ausência de observância das exigências do art. 15, explicitando os fundamentos 
evidenciadores da impossibilidade de sua aplicação.42 

 

Assim, não se trata de a Administração poder realizar a compra por meio do 

sistema de registro de preços, mas sim de um dever estabelecido pela legislação.  

A conceituação do referido instituto da licitação deve, pois, ser estudada de 

maneira fragmentada, assim como discorreu Jacoby Fernandes, mas com alguns 

complementos, para que se comtemple e se entenda cada etapa do procedimento.  

Importante se faz destacar que o SRP não se trata de uma modalidade de licitação, 

mas sim de um procedimento administrativo licitatório, que se efetiva por meio de duas 

modalidades de licitação, quais sejam a concorrência e o pregão.43  

Tem-se que o SRP é um procedimento especial de licitação, porque a sua 

efetivação não obriga a Administração a adquirir os produtos ou os serviços. É nesse contexto 

que habita a flexibilidade do referido procedimento, que, segundo Jacoby, garante eficácia ao 

                                                           
41 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 
2009, p. 563. 
42 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 246. 
43 FERNANDES, J. U. Jacoby. Sistema de registro de preços e pregão presencial e eletrônico. 5. ed., atual. e 
ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 30. 
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negócio, uma vez que há uma reciprocidade de obrigações entre a Administração Pública e o 

licitante, de modo a sustentar e dar transparência ao compromisso das partes no Sistema de 

Registro de Preços.44    

O art. 3º do Regulamento45 elenca as hipóteses nas quais será adotado o SRP, 

demonstrando que este procedimento especial assegura que a Administração possa realizar 

tais aquisições com maior flexibilidade e menor dificuldade, tendo em vista, conforme prevê a 

lei, a natureza dos objetos da licitação. 

Desta feita, bem pontua Justen Filho que “o SRP apresenta diversas virtudes, 

propiciando a redução de formalidades e a obtenção de ganhos econômicos para a 

Administração Pública”.46  

O SRP apresenta vantagem também por se efetivar através das duas modalidades 

de licitação que mais ampliam a competição, além de, pela possibilidade de parcelamento do 

objeto e das condições de aquisição, inserir na disputa fornecedores de diversos níveis 

econômicos, fortalecendo, assim, a isonomia no procedimento licitatório.47  

Outra particularidade do referido instituto reside no fato de que a Administração 

não está obrigada a contratar com o licitante vencedor, podendo, dentro do lapso temporal que 

estabelece a lei e o edital para o registro de preços, efetuar quantas contratações necessitar, 

dentro do limite quantitativo pré-estabelecido, ou não efetivar nenhuma aquisição. Isso 

evidencia, uma vez mais, a flexibilidade do procedimento, que assegura ao licitante, também, 

que ele não estará refém da necessidade da Administração, quando determina um prazo de 

validade para a proposta registrada. 

Di Pietro destaca que:  

 

[...] o fato de existir um registro de preços não obriga a Administração Pública a 
utilizá-lo em todas as contratações; se preferir, poderá utilizar outros meios previstos 

                                                           
44 FERNANDES, J. U. Jacoby. Sistema de registro de preços e pregão presencial e eletrônico. 5. ed., atual. e 
ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 32. 
45 Art. 3º. O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses: 
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes; 
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços 
remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; 
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um 
órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou 
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela 
Administração. 
46 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 256. 
47 FERNANDES, J. U. Jacoby. Sistema de registro de preços e pregão presencial e eletrônico. 5. ed., atual. e 
ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 30. 
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na Lei de Licitações, hipótese em que será assegurado ao beneficiário do registro 
preferência em igualdade de condições com outros possíveis interessados.48 

 

O comentário da autora refere-se à disciplina do art. 15, §4º, da Lei 8.666/9349 e 

incorporado pelo art. 16 do Regulamento.50
  

Relevante também ressaltar a vantagem de o SRP permitir que se faça uma única 

licitação que possibilite diversas contratações, albergando a necessidade de vários órgãos, o 

que gera celeridade, desburocratização e economia. 

A oportunidade de se realizar um registro de preços de fornecedores para 

eventuais futuras aquisições, viabilizando quantas contratações forem necessárias dentro do 

limite determinado no ato convocatório, permite que a Administração não necessite “dedicar-

se à estafante rotina de promover uma multiplicidade de licitações com objeto idêntico. 

Implantado o SRP, realizar-se-á uma única licitação, que será o fundamento para a pluralidade 

de contratações”.51   

Esse conjunto de características inerentes ao SRP inseridas na conceituação do 

referido procedimento, ajudam a Administração, por meio deste sistema, a alcançar a proposta 

mais vantajosa, objetivo precípuo da licitação.  

Portanto, pode-se conceituar o Sistema de Registro de Preços como sendo o 

procedimento especial de licitação aplicável às modalidades concorrência e pregão, com o fim 

de registrar o preço da proposta mais vantajosa, permitindo futuras contratações conforme a 

necessidade da Administração Pública, obedecendo aos limites estabelecidos na lei e no 

instrumento convocatório.   

O SRP, conforme dito anteriormente, possui previsão no Estatuto da Licitação, 

especificamente no art. 15, que, em seu §3º, determina a regulamentação do referido instituto 

por decreto. 

É de considerável relevância frisar que, antes mesmo da disciplina da Lei de 

Licitações, no ano de 1993, houve a edição do Decreto nº 449/1992 que instituiu o SIREP 

(Sistemas Integrados de Registro de Preços e de Cadastro de Fornecedores), norma lançada 

como forma de orientação para a Administração Pública, que, embora evidenciasse caráter um 

                                                           
48 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 444. 
49 Art. 15. [...] § 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. 
50 Art. 16.  A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização 
de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade 
de condições.     
51 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 256. 
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tanto quanto simplificado e lacunoso, serviu de “instrumento que permitiu a satisfação da 

condição suspensiva e, portanto, a implementação imediata do Sistema de Registro de Preços 

em alguns órgãos”.52  

Após o advento da Lei nº 8.666/93, permaneceu a lacuna no que diz respeito ao 

instituto previsto em seu art. 15, de modo que vários órgãos, a exemplo do Decreto nº 

449/1992 e com a permissão oferecida pelo art. 117 do Estatuto53, editaram normas 

regulamentadoras do SRP, efetivando o sistema desde logo.  

 O Decreto nº 2.743 de 1998 surgiu, então, com a missão de “conceber o registro 

de preços como verdadeiro sistema, definindo os procedimentos”, possibilitando que diversos 

órgãos das demais esferas de governo implementassem os SRP respectivos.54  

Com a evolução do procedimento licitatório e a novidade trazida com a criação, 

no ano 200055, de uma nova modalidade de licitação, o pregão, houve a necessidade de 

readequação da norma regulamentar do SRP, pelo que adveio o Decreto nº 3.931/2001 em 

substituição ao Decreto nº 2.743/98. 

Seguindo na esteira evolutiva da licitação, nasceram diversas discussões acerca de 

mecanismos e parâmetros contidos no Decreto nº 3.931/2001, ocasionando, mais uma vez, a 

reformulação do regulamento norte do SRP, sendo este revogado pelo recentíssimo Decreto nº 

7.892 de 2013, o qual trouxe inovações extremamente significativas para a disciplina do 

Sistema de Registro de Preços, sofrendo, ainda, este último, pontuais alterações trazidas pela 

edição do novíssimo Decreto nº 8.250 de 23 de maio de 2014.  

Será realizado, no capítulo seguinte, um estudo mais amplo dos decretos citados 

no parágrafo anterior, com o fito de aclarar as mudanças ocorridas com a edição da norma 

mais atual, e no intuito de assentar o caminho para o estudo do mote do presente trabalho, que 

é o mecanismo da carona. 

 

2.1 Modalidades de licitação aplicáveis 

 

O Sistema de Registro de Preços, como bem já se sabe, consiste em um 

procedimento especial de licitação, não se confundindo com modalidade de licitação, e por 

                                                           
52 FERNANDES, J. U. Jacoby. Sistema de registro de preços e pregão presencial e eletrônico. 5. ed., atual. e 
ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 67. 
53 Art. 117.  As obras, serviços, compras e alienações realizados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e 
Judiciário e do Tribunal de Contas regem-se pelas normas desta Lei, no que couber, nas três esferas 
administrativas. 
54 FERNANDES, J. U. Jacoby. Sistema de registro de preços e pregão presencial e eletrônico. 5. ed., atual. e 
ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 69. 
55 O pregão foi criado pela Medida Provisória nº 2026 de 2000. 
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sua natureza de aplicação no certame, efetiva-se por meio de duas modalidades: a 

concorrência e o pregão.   

Ao se analisar as citadas modalidades aplicáveis ao SRP, constata-se que 

correspondem àquelas que mais expandem a competição, garantindo assim um maior e mais 

efetivo cumprimento dos ditames estabelecidos pelo princípio constitucional da isonomia.  

A concorrência caracteriza-se pela ampla publicidade, o que reforça o 

alargamento da competição, decorrendo, ainda, de seu conceito, o aspecto da universalidade.56  

Isso se dá, visto que a referida modalidade é, de acordo com o que determina a Lei 

nº 8.666/93, aquela que comporta as contratações de mais elevado custo, sendo estabelecidas, 

no próprio Estatuto, faixas de valor, a depender se a licitação destina-se a obras e serviços de 

engenharia ou compras e serviços, assim como se o contratante consiste em um consórcio 

público formado por três ou mais entidades federativas ou não.57  

Carvalho Filho, em impecável lição, relaciona as características da ampla 

publicidade e da universalidade com o elevado valor das contratações feitas a partir da 

licitação realizada na modalidade de concorrência: 

 

Exatamente porque os recursos financeiros a serem empregados pela Administração 
são mais elevados, essa modalidade é a que apresenta, em seu procedimento, maior 
rigor formal e exige mais ampla divulgação. Por isso, dela podem participar 
quaisquer interessados que demonstrem possuir os requisitos mínimos de 
qualificação fixados no edital (art. 22, I e §1º, do Estatuto).58  

 

A publicidade na concorrência se processa na forma estabelecida no art. 21, de 

acordo com o tipo de licitação, fixando os prazos e os meios de divulgação, a fim de tornar o 

certame mais abrangente possível. Já a universalidade se manifesta, segundo Di Pietro, pela 

“possibilidade de participação de quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação 

preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para 

execução de seu objeto (art. 22, §1º)”.59 

Ressalte-se que existem hipóteses em que, independentemente do valor da 

contratação, há a obrigatoriedade de emprego da modalidade concorrência, quais sejam, 

segundo o rol taxativo do §3º do art. 23 da Lei de Licitação60, na compra ou alienação de bens 

                                                           
56 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 415. 
57 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. – São 
Paulo : Atlas, 2014, p. 277. 
58 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. – São 
Paulo : Atlas, 2014, p. 277. 
59 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 415. 
60 § 3º.  A concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o valor de seu objeto, tanto na 
compra ou alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto no art. 19, como nas concessões de direito real de 
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imóveis e nas concessões de direito real de uso. Destaque-se, também, as hipóteses de 

licitação internacional, e de contratação de concessões florestais nos termos da Lei nº 11.284 

de 200661. 

O procedimento da concorrência é disciplinado pelo Estatuto da Licitação, e se 

coaduna com a forma geral do processo licitatório contida na inteligência do art. 38 e 

seguintes do referido diploma legal.   

O pregão, a mais recente modalidade, a qual não se encontra no elenco disposto 

pelo art. 22 do Estatuto, surgiu através de uma regulação inicialmente inconstitucional, por 

Medida Provisória, que, posteriormente, foi convertida em lei, originando a norma que hoje 

regulamenta a referida modalidade: a Lei nº 10.520 de 2002.   

A proposta inicial estabelecia a incidência do pregão restrita somente à esfera 

federal, de modo que, com a edição da Lei nº 10.520/2002, a modalidade passou a ter sua 

aplicação ampliada para todos os entes federativos.  

Nesse sentido, o pregão passou a ter abrangência nacional, de maneira que 

Estados, Distrito Federal e municípios passaram a poder valer-se daquela que consiste na 

“modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor 

estimado da contratação, em que a disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas e 

lances em sessão pública”.62  

Visando a conceder à Administração maior celeridade e menor burocracia para 

aquisições específicas, ensejando, assim, em maior economia, o pregão foi instituído por lei 

ordinária sem, contudo, ameaçar o que dispunha o Estatuto da Licitação. Isso se deve ao fato 

de a Lei nº 10.520/2002 ser vista como norma geral superveniente à Lei nº 8.666/93, 

assumindo um caráter de complementariedade, de modo que, nas hipóteses em que se 

confrontam ambas as normas, mantem-se a disciplina do Estatuto, registrando a nova lei uma 

aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 à modalidade de pregão.63  

A inovação apresentada pela criação do pregão trouxe com ele características que 

o distinguem das demais modalidades em pontos específicos, tais como a limitação de sua 

utilização apenas para realização de compras e aquisição de serviços; a possibilidade de o 

licitante reduzir o valor da proposta durante a sessão; a inversão das fases de julgamento da 

                                                                                                                                                                                     
uso e nas licitações internacionais, admitindo-se neste último caso, observados os limites deste artigo, a tomada 
de preços, quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores ou o convite, quando 
não houver fornecedor do bem ou serviço no País. 
61 §1º. As licitações para concessão florestal serão realizadas na modalidade concorrência e outorgadas a título 
oneroso. 
62 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 420. 
63 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. – São 
Paulo : Atlas, 2014, p. 309. 
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habilitação e de julgamento das propostas, além da limitação dos recursos administrativos a 

somente um, o qual deve ser interposto no final do certame.64  

O pregão subdivide-se em duas espécies: o pregão presencial e o pregão 

eletrônico. Ambos regulamentados por decreto, apresentam procedimento semelhante, porém 

com algumas distinções: o primeiro, como o nome já evidencia, possui a característica da 

presença, onde os agentes da Administração e os particulares interessados em participar ou 

acompanhar o processo de licitação reúnem-se em um ambiente físico, conforme determina o 

instrumento convocatório; já o segundo detém o aspecto da virtualidade, de maneira que o 

procedimento se dá em sítio virtual, em que os participantes se utilizam da tecnologia da 

informação (internet), e o trato entre a Administração e os particulares se dá por meio 

computadorizado. 

Importante destacar que o Decreto nº 5.450 de 2005, o qual regulamenta o pregão 

eletrônico, instituiu a obrigatoriedade, no âmbito da União, de emprego da modalidade pregão 

para aquisição de bens e serviços comuns, enfatizando, ainda, a preferência pelo tipo 

eletrônico. Assim, trata-se de uma faculdade aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios 

a utilização do pregão como modalidade licitatória para a obtenção de bens e serviços 

comuns.  

O pregão, assim como a concorrência, é marcado pela ampla publicidade e pelo 

favorecimento da competição, além de demonstrar transparência, agilidade, economia e 

desburocratização.  

A citada modalidade é composta por duas fases: a interna e a externa. Na fase 

interna, a Administração cuidará de “atos e atividades de caráter preparatório” que antecedem 

o certame. É neste momento que a autoridade promotora justifica a necessidade de 

contratação, definindo o objeto a ser licitado e as exigências concernentes à habilitação dos 

licitantes. Deve a Administração ater-se, também, à tarefa de fixar os critérios de aceitação 

das propostas; realizar a antecipação das cláusulas contratuais, assim como a definição do 

prazo de fornecimento; determinar as sanções em caso de descumprimento, bem como avaliar 

previamente os bens ou serviços que serão licitados.65  

A diferença da fase preparatória do pregão para as outras modalidades consiste na 

nomeação de um pregoeiro, em substituição à comissão de licitação instituída pelo Estatuto, 

                                                           
64 FERNANDES, J. U. Jacoby. Sistema de registro de preços e pregão presencial e eletrônico. 5. ed., atual. e 
ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 341. 
65 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. – São 
Paulo : Atlas, 2014, p. 313. 
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que conduzirá o procedimento, apoiado por uma equipe normalmente composta por 

servidores públicos efetivos, de preferência do quadro permanente do órgão adquirente.66  

A fase externa, por seu turno, envolve a participação da Administração e dos 

terceiros interessados na licitação. É nesta etapa que se dá o procedimento licitatório 

propriamente dito, com a apuração da proposta mais vantajosa, e na qual se conhece, ao final, 

o vencedor da licitação.   

Inicialmente, ocorre a publicação do edital, de modo que os procedimentos 

subsequentes se processam de acordo com a organização de cada órgão, todavia se 

desenvolvem genericamente da seguinte maneira: convocação; credenciamento; sessão do 

pregão, onde serão realizadas as propostas, feitos os lances, julgadas, classificadas e decidida 

a aceitação das propostas, julgada a habilitação e declarado o vencedor do certame; fase 

recursal; adjudicação e homologação da licitação.67  

É através do emprego do supramencionado procedimento que o pregão é visto 

como a modalidade de licitação mais econômica, célere, desburocratizada, efetiva e 

transparente, adequando-se ao que dispõem tanto os princípios norteadores da atuação da 

Administração Pública, quanto aqueles regentes das licitações.  

Assim, conforme leciona Jacoby Fernandes, “no Sistema de Registro de Preços há 

licitação – e aliás, nas modalidades que mais ampliam a competição, quais sejam, a 

concorrência (art. 22, §1º da Lei nº 8.666/1993) e o pregão (art. 11 da Lei nº 10.520/2002)”.68 

Ocorre que, aduz o autor, as modalidades são empregadas de forma sui generis, 

visto que o SRP não obriga a Administração a realizar as aquisições ao término da licitação, 

evidenciando, com isso, uma flexibilidade inexistente nas formas originais das referidas 

modalidades, e que, conforme já estudado neste trabalho, essa característica se traduz como 

um sustentáculo para o compromisso das partes e acarreta maior transparência ao 

procedimento.69  

 

 

 

 

                                                           
66 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. – São 
Paulo : Atlas, 2014, p. 313. 
67 FERNANDES, J. U. Jacoby. Sistema de registro de preços e pregão presencial e eletrônico. 5. ed., atual. e 
ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 443. 
68 FERNANDES, J. U. Jacoby. Sistema de registro de preços e pregão presencial e eletrônico. 5. ed., atual. e 
ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 30. 
69 FERNANDES, J. U. Jacoby. Sistema de registro de preços e pregão presencial e eletrônico. 5. ed., atual. e 
ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 32. 
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2.2 Princípios norteadores do SRP   

 

Além dos princípios constitucionais que norteiam a atuação da Administração 

Pública e dos princípios regentes das licitações, já estudados anteriormente, é importante fazer 

menção e proceder com o estudo de princípios que surgem no Regulamento e na doutrina, e 

que expressam uma orientação ao procedimento do SRP.  

O SRP baseia-se nos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, 

da moralidade, da publicidade, da isonomia e da eficiência, e naqueles contidos no Estatuto, 

quais sejam o da igualdade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e os que lhes são correlatos. Mas também, é importante 

destacar que o SRP é conduzido na linha dos princípios da padronização, do parcelamento e 

da economicidade, pelo que estes três últimos serão tratados a seguir. 

O princípio da padronização possui referência no art. 15, inciso I, da Lei nº 

8.666/93, e constitui, para o SRP, “um dos pilares, um vetor que pode interferir no êxito de 

todo o processo”.70  

Mirando o interesse público, no que concerne a assegurar a segurança, a garantia, 

a manutenção, o desempenho, a funcionalidade, a eficiência, a economia e a compatibilidade, 

o princípio da padronização tem como mote a determinação de que as aquisições de bens ou 

de serviços devem seguir padrões previamente fixados, podendo, inclusive, a permitir a 

exigência de marca específica.71    

A padronização, segundo disciplina o art. 15, I, da Lei de Licitação72, é uma regra, 

que segue a mesma lógica da obrigatoriedade da utilização do SRP, isto é, sempre que 

possível.  

Para Marçal Justen Filho:  

 

[...] a Administração deverá ter em vista aquisições passadas e futuras. A 
padronização aplica-se não apenas a uma compra específica, especialmente quando 
se trate de bem de vida útil continuada. Ao selecionar o fornecedor para produtos 
não consumíveis, a Administração deverá ter em vista produtos semelhantes que já 
integram o patrimônio público, como também deverá prever eventuais futuras 

                                                           
70 FERNANDES, J. U. Jacoby. Sistema de registro de preços e pregão presencial e eletrônico. 5. ed., atual. e 
ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 60. 
71 SOUTO MAIOR FILHO, Marcos Antônio. Princípio e processo de padronização e a utilização de marca. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 9, n. 322, 25 maio 2004. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/5220>. Acesso 
em: 1 nov. 2014. 
72 Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:  
I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de 
desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia 
oferecidas; 
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aquisições. Somente assim a padronização produzirá os efeitos desejados, 
consistentes na redução de custos de manutenção, simplificação de mão-de-obra e 
etc.73 

 

É de extrema importância observar, contudo, que a padronização não pode 

submeter a aquisição aos riscos de inadequação, de quebra da isonomia e de elevação dos 

custos.74 Tal atenção se deve ao fato de que o princípio da padronização não se sobrepõe aos 

demais princípios norteadores da licitação, muito menos ao princípio constitucional da 

isonomia.75  

Assim, o administrador não pode se valer do que preleciona o princípio da 

padronização para impor cláusulas que restrinjam a competição ou que se mostrem 

inconvenientes no contexto licitatório, por exemplo.  

O princípio do parcelamento encontra-se previsto no inciso IV do art. 1576, e no 

§1º do art. 23 da Lei nº 8.666/9377, dispondo que as compras, sempre que possível, deverão 

ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do 

mercado, visando à economicidade.  

Nesse sentido, tal princípio representa importante conquista da sociedade, visto 

que determina que as contratações sejam parceladas, no intuito de atingir a otimização da 

competitividade no aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado, culminando, assim, 

na obtenção da proposta mais vantajosa.78  

Embora contribua com a ampliação da competição, incluindo, por conta do menor 

porte de aquisições, pequenas e médias empresas na disputa, fomentando assim um maior 

aproveitamento do universo mercadológico, o que, muitas vezes, acarreta redução de preços, 

o parcelamento só pode ser adotado quando produzir real vantagem para a Administração 

Pública, levando-se em consideração a economia de escala, do contrário, resta vedada a 

utilização do parcelamento, quando este provocar elevação dos custos.79  

                                                           
73 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 247. 
74 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 247. 
75 FERNANDES, J. U. Jacoby. Sistema de registro de preços e pregão presencial e eletrônico. 5. ed., atual. e 
ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 62. 
76 IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, 
visando economicidade; 
77 § 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.  
78 FERNANDES, J. U. Jacoby. Sistema de registro de preços e pregão presencial e eletrônico. 5. ed., atual. e 
ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 62. 
79 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 254. 
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O resultado da aposição do princípio do parcelamento no Sistema de Registro de 

Preços é visto por Jacoby Fernandes da seguinte maneira: 

 

A aplicação do princípio ao SRP pode resultar num dos maiores avanços no fomento 
da economia pelo Estado, sem paternalismo ou injunções políticas. Por critérios 
científicos, num esforço revertido em prol do interesse público, esse princípio pode 
contribuir significativamente como instrumento para alavancar o progresso.80  

 

Nesse sentido, o princípio do parcelamento evidencia o condão de fortalecer o 

respeito aos princípios da isonomia, da competitividade e da economicidade. Este último será 

apreciado a seguir. 

O princípio da economicidade é, antes de tudo, um ditame assegurador do 

interesse público, uma vez que a busca da Administração por alternativas que signifiquem 

mais eficiência e menos custos traduz exatamente a referida lição principiológica.  

 Partindo dessa ideia, pode-se afirmar que, na licitação, a busca pela proposta mais 

vantajosa consiste em princípio corolário do princípio da economicidade, o qual, apesar da 

importância, não se encontra disposto nem no rol dos princípios constitucionais norteadores 

da atuação da Administração Pública, nem no elenco do art. 3º do Estatuto da Licitação.81  

A reunião do princípio da economicidade no SRP se clarifica através da própria 

essência do procedimento especial de licitação, que visa a flexibilizar e desburocratizar o 

procedimento licitatório, acarretando celeridade, eficácia e economia. 

A própria efetivação do SRP por meio das modalidades de concorrência e pregão 

já demonstra extrema relevância do princípio da economicidade na regência do referido 

instituto da matéria de licitação.  

Finalizado o estudo dos princípios regentes do SRP, passar-se-á a tratar de um 

mecanismo bastante discutido pela doutrina, que, sob a ótica desenvolvida neste trabalho, 

coaduna-se linearmente aos princípios até aqui ventilados, notadamente por acarretar, em 

consonância com o próprio SRP, economia, celeridade e eficiência às aquisições feitas pela 

Administração Pública.  

 

 

 

                                                           
80 FERNANDES, J. U. Jacoby. Sistema de registro de preços e pregão presencial e eletrônico. 5. ed., atual. e 
ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 62. 
81 FERNANDES, J. U. Jacoby. Sistema de registro de preços e pregão presencial e eletrônico. 5. ed., atual. e 
ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 63. 
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3 A CARONA NO SRP – CONCEITOS BÁSICOS E APLICABILIDADE 

 

Inicialmente, cumpre explanar acerca de algumas classificações dispostas no 

Regulamento, com o fito de possibilitar o desenvolvimento do estudo e um melhor 

entendimento dos mecanismos e institutos que serão posteriormente analisados. 

Na licitação efetivada por meio do Sistema de Registro de Preços, o órgão que 

promove o certame é denominado pelo Regulamento de “órgão gerenciador”. A ele cabe o 

controle e a administração do SRP, realizando a verificação dos preços e a regularidade dos 

fornecedores e órgãos participantes, além de analisar e solucionar as intercorrências no 

certame.82   

O órgão gerenciador, em claras linhas, tem como principal função a implantação 

do SRP.  

As atribuições inerentes ao órgão gerenciador encontram-se estabelecidas na 

escada de incisos do art. 5º do Regulamento, a qual envolve uma série de outros conceitos que 

devem ser tratados neste estudo, como Intenção de Registro de Preços (IRP), órgão 

participante e Ata de Registro de Preços (ARP).  

Dentre as atividades de responsabilidade do órgão gerenciador, situa-se como a 

primeira delas o registro da Intenção de Registro de Preços no Portal de Compras do Governo 

Federal. Tal medida consiste em divulgar a intenção de realização de processo licitatório para 

registro de preços de um bem ou serviço, com o fito de que o restante da Administração tenha 

conhecimento do intuito, viabilizando que outros órgãos manifestem interesse no certame, de 

maneira a possibilitar a realização de uma única licitação para suprir as necessidades de 

diversos órgãos.83  

O órgão que exprime o interesse de participar da licitação intencionada pelo órgão 

gerenciador é denominado de órgão participante, o qual compõe os procedimentos iniciais do 

SRP, assim como integra a ata de registro de preços.84  

Ao órgão participante, conforme disciplina o art. 6º do Decreto nº 7.892/2013, 

compete manifestar o 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 

                                                           
82 FERNANDES, J. U. Jacoby. Sistema de registro de preços e pregão presencial e eletrônico. 5. ed., atual. e 
ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 284. 
83 Sistema de Registro de Preços. Perguntas e Respostas - Cartilha de Gestão de Recursos Federais - rev. e 
atual. / Brasília: Ascom-CGU, 2014, item 5. 
84 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 445. 
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referência ou projeto básico, devendo, ainda, garantir a formalização e aprovação dos atos 

relativos a sua inclusão no registro de preços pela autoridade competente, manifestar sua 

concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização da licitação, e tomar 

conhecimento da ARP, para o correto cumprimento de suas disposições.  

A ata de registro de preços, segundo definição fixada no inciso II do art. 2º do 

Regulamento, consiste em documento vinculativo, obrigacional, com característica de 

compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos 

participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no 

instrumento convocatório e nas propostas apresentadas.  

Importante frisar que a ARP não se confunde com o contrato, nem tampouco com 

a ata de sessão de licitação, possuindo assim caráter próprio claramente estabelecido no 

Regulamento.  

A ARP é anterior ao contrato, e formaliza promessa de futura contratação de 

caráter irrevogável, adquirindo, portanto, natureza de contrato preliminar ou de pré-contrato 

unilateral, obrigando o fornecedor registrado a cumprir os termos da ata quando de sua 

convocação pela Administração, sob pena da aplicação das sanções previstas na Lei nº 

8.666/93.85  

Conforme preceitua o Estatuto e o Regulamento, a ata possui validade de um ano, 

o que obriga os fornecedores a manter, durante tal período, os preços registrados, a partir do 

oferecimento das propostas.  

Conceituados os componentes acima citados, oportuno passar ao objeto de estudo 

deste trabalho, que é o órgão não participante, coloquialmente conhecido na doutrina como 

carona.  

A disciplina do órgão não participante se encontra disposta no art. 22 do Decreto 

nº 7.892/201386, e sua definição está fixada no art. 2º do mesmo diploma, descrevendo-o 

como 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. 

                                                           
85 XAVIER, Ana Flávia. O sistema de registro de preços nas compras públicas e a figura do 
carona: perspectivas práticas e legais. Revista Jus Navigandi, 20 abr. 2012. 
86 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.   
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Assim, o órgão ou entidade que não manifestou a tempo interesse de participar da 

licitação é capaz de aderir à ARP, desde que preencha os requisitos dispostos no 

Regulamento, e mediante a anuência do órgão gerenciador. 

Chama-se carona, porque traduz a ideia de aproveitar o percurso que outrem está 

desenvolvendo para concluir o próprio trajeto e alcançar o ponto desejado, sem custos.87  

Importante destacar as condições a que se sujeita o órgão não participante para 

que possa aderir à ARP, pelo que deve o carona comprovar a vantagem do uso da ARP; 

manifestar interesse junto ao órgão gerenciador; consultar o órgão gerenciador sobre sua 

participação; verificar o interesse do fornecedor em atender o seu pedido, bem como 

comprovar a ausência de prejuízo quanto às obrigações anteriormente assumidas pelo 

fornecedor com os órgãos participantes e gerenciador.88  

O carona tem sido objeto de extensas discussões travadas pela doutrina e pela 

jurisprudência, tendo como pauta o respeito aos princípios esculpidos na Constituição Federal 

e no Estatuto da Licitação, assim como a obediência às determinações legais no que concerne 

à obrigatoriedade de licitar, mas isso será tratado no tópico 3.2. 

Recentes reformas ocorridas na norma regulamentadora demonstram claramente a 

que nível se encontra a discussão em torno do referido mecanismo do SRP, permitindo 

promover uma extensa abordagem acerca das referidas mudanças ocorridas, assim como a 

repercussão de tais alterações, em alinhamento com as bases legal e constitucional.  

 

3.1 Do Decreto nº 3.931/2001 ao Decreto nº 7.892/2013 

 

O Decreto nº 3.931 de 2001, em seu art. 8º, já previa a possibilidade de um órgão 

ou entidade que não participou da licitação, preenchidos os requisitos, aderir à ata de registro 

de preços. O antigo regulamento, no entanto, não exigia a autorização do órgão gerenciador, 

de maneira que o órgão carona necessitava apenas consultar o gerenciador, manifestando o 

interesse em aderir à ata, a fim de obter informações sobre os fornecedores e os preços 

registrados.89 

                                                           
87 FERNANDES, J. U. Jacoby. Carona em Sistema de Registro de Preços: uma opção inteligente 
para redução de custos e controle. O Pregoeiro, v. 3, out. 2007 — Disponível em: 
<http://www.jacoby.pro.br/Carona.pdf>. Acesso em: 30 de out. 2014. 
88 FERNANDES, J. U. Jacoby. Sistema de registro de preços e pregão presencial e eletrônico. 5. ed., atual. e 
ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 276. 
89 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. 
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O novo decreto, que revogou o supracitado, imprimiu a exigência de anuência do 

órgão gerenciador para que o órgão não participante possa se utilizar da ARP, transmudando a 

antiga e simples consulta no que hoje se define como verdadeira autorização. 

Com isso, diversos órgãos gerenciadores criaram meios para que não participantes 

manifestem interesse em aderir à ARP e solicitem a autorização, cumprindo as regras 

dispostas no Regulamento. É o caso do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, que 

disponibilizou acesso direto em sua página eletrônica para órgãos que, pela necessidade, 

queiram aderir às ARP firmadas pelo gerenciador.90         

O TRE/CE desenvolveu, ainda, como forma de reforçar a tendência de 

desburocratização, mas sem desatrelar o controle sobre o referido mecanismo, um relatório de 

controle de pedidos de adesão às ARP91, contendo informações relacionadas às atas, aos 

fornecedores, aos órgãos solicitantes, aos itens e objetos registrados, às quantidades 

registradas na ata e aquelas solicitadas pelos caronas, e às autorizações concedidas aos órgãos 

não participantes. Destaque-se o exemplo da ARP nº 13/13, a qual teve adesão solicitada pelo 

Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, que manifestou interesse no item 44, tendo 

como objeto luva em látex, com quantitativo de 300 unidades registradas, bem como 

solicitação de igual quantitativo, com fornecimento realizado por Fernanda J. Abreu, e com 

autorização concedida pelo órgão gerenciador por atender aos requisitos contidos no art. 22 

do decreto regulamentador.   

Tais medidas, absorvidas por diversos outros órgãos, evidenciam o caráter de 

desburocratização do procedimento, ensejando celeridade e economia às aquisições públicas, 

ao mesmo tempo em que fortalecem os dispositivos de controle conclamados pela doutrina e 

pela jurisprudência e introduzidos pelo novo regulamento, como forma, também, de atribuir 

transparência às contratações realizadas através da adesão.  

A edição do Decreto nº 7.892 de 2013 trouxe uma série de inovações de modo 

geral ao Sistema de Registro de Preços, notadamente no que abrange a disciplina do órgão 

carona, que, com o novo regulamento, passou a ser classificado como órgão não participante.  

Apesar do esforço do legislador para solucionar as diversas celeumas em torno do 

assunto, as alterações introduzidas no ordenamento com o novo decreto não tiveram o condão 

de cessar as discussões relacionadas ao mecanismo da carona. Dedicando um capítulo inteiro 

no Decreto nº 7.892/2013 para disciplinar a utilização da ARP por órgãos não participantes, o 

                                                           
90 Disponível em: <http://www.tre-ce.jus.br/transparencia/compras/atas-de-registro-de-precos> Acesso em: 09 
nov. 2014. 
91 Relatório de controle de pedidos de adesão às ARPs gerenciadas pelo TRE/CE - 2013 – 2014. Disponível em: 
<http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-ce-relatorio-pedidos-de-adesao-arp> Acesso em: 09 nov. 2014.  
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legislador inovou com diversas limitações ao carona, que não se via no regulamento anterior, 

atendendo a apelos doutrinários e recomendações, por que não dizer determinações 

jurisprudenciais.  

 Ademais das novidades, a norma mais atual apresentou modificações no que se 

refere aos quantitativos dos itens registrados. Os §§ 3º e 4º do art. 22 do Decreto nº 

7.892/2013 determinam, respectivamente, que as aquisições ou contratações adicionais, isto é, 

realizadas pelo órgão carona, 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; bem como 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 ARP para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes 

que aderirem.  

No caso do §4º, pode-se destacar o exemplo de uma licitação que possui previsão 

editalícia de 50 itens para o órgão gerenciador e órgãos participantes, e que terá como limite 

total do número de itens destinados à adesão de órgãos não participantes a soma de 250 itens, 

ou seja, o quíntuplo do número de itens destinados ao gerenciador e participantes. O primeiro 

carona aderiu com 50 itens, o segundo aderiu com mais 50, o terceiro com 25, o quarto com 

50, o quinto com 50, e o sexto, buscando aderir com mais 50, restou impossibilitado, uma vez 

que tal utilização da ata extrapolaria o limite estabelecido pelo Regulamento, de forma que o 

último órgão não participante somente poderia aderir com 25 itens, perfazendo a totalidade de 

cinco vezes o quantitativo de itens destinados ao órgão gerenciador e participantes. 

Nesse aspecto, por mais que o sexto órgão não participante buscasse a adesão, 

respeitando o limite de cem por cento dos itens do instrumento convocatório e registrados na 

ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, tal carona não seria 

possível, haja vista exceder o que determina o §4º do art. 22 do Regulamento.  

A referida mudança, impondo previsão no instrumento convocatório de limitação 

quantitativa, motivou-se por discussões doutrinárias e jurisprudenciais, que geraram 

posicionamentos no Tribunal de Contas da União tendentes a recomendações, e conforme dito 

anteriormente, com caráter de determinação, no sentido de reformulação do Regulamento 

nesse aspecto, com vistas a evitar fraudes e favorecimentos. Importante destacar os históricos 
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julgados provenientes do Acórdão nº 1.487/2007 e do Acórdão nº 2.692/2012 do TCU, de 

relatoria dos Eminentes Ministros Valmir Campelo92 e Aroldo Cedraz93, respectivamente.    

                                                           
92REPRESENTAÇÃO. NECESSIDADE DE APERFEIÇOAMENTO DA NORMATIZAÇÃO DA 
SISTEMÁTICA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
DETERMINAÇÃO. CIÊNCIA. MONITORAMENTO. [...] 
3. Quanto às questões de fundo em discussão no que se refere às fragilidades identificadas na sistemática de 
registro de preços, tenho-as por pertinentes. 
4. Entendo, na mesma linha defendida pelo Ministério Público, que o Decreto nº 3.931/2001 não se mostra 
incompatível com a Lei nº 8.666/93 no que tange à utilização do registro de preços tanto para serviços como para 
compras. Ademais, o art. 11 da Lei nº 10.520/2002 admite a utilização do sistema de registro de preços previsto 
no art. 15 da Lei de Licitações nas contratações de bens e serviços comuns. 
5. O parecer do Parquet ilustra esse ponto com abalizada doutrina que interpreta o sistema normativo de modo a 
demonstrar a compatibilidade entre o registro de preços e os contratos de prestação de serviços, consoante 
transcrito no Relatório que antecede este Voto. Ademais, lembra o ilustre Procurador que em diversos julgados o 
Tribunal expediu determinações/recomendações com a finalidade de estimular a utilização da sistemática de 
registro de preços por parte dos órgãos da Administração Pública. 
6. Diferente é a situação da adesão ilimitada a atas por parte de outros órgãos. Quanto a essa possibilidade não 
regulamentada pelo Decreto nº 3.931/2001, comungo o entendimento da unidade técnica e do Ministério Público 
que essa fragilidade do sistema afronta os princípios da competição e da igualdade de condições entre os 
licitantes. 
7. Refiro-me à regra inserta no art. 8º, § 3º, do Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, que permite a 
cada órgão que aderir à Ata, individualmente, contratar até 100% dos quantitativos ali registrados. No 
caso em concreto sob exame, a 4ª Secex faz um exercício de raciocínio em que demonstra a possibilidade 
real de a empresa vencedora do citado Pregão 16/2005 ter firmado contratos com os 62 órgãos que 
aderiram à ata, na ordem de aproximadamente 2 bilhões de reais, sendo que, inicialmente, sagrou-se 
vencedora de um único certame licitatório para prestação de serviços no valor de R$ 32,0 milhões. Está 
claro que essa situação é incompatível com a orientação constitucional que preconiza a competitividade e a 
observância da isonomia na realização das licitações públicas. 
8. Para além da temática principiológica que, por si só já reclamaria a adoção de providências corretivas, 
também não pode deixar de ser considerada que, num cenário desses, a Administração perde na economia de 
escala, na medida em que, se a licitação fosse destinada inicialmente à contratação de serviços em montante bem 
superior ao demandado pelo órgão inicial, certamente os licitantes teriam condições de oferecer maiores 
vantagens de preço em suas propostas. [...] 
10. Vê-se, portanto, que a questão reclama providência corretiva por parte do órgão central do sistema de 
serviços gerais do Governo Federal, no caso, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, razão 
pela qual, acompanhando os pareceres emitidos nos autos, firmo a conclusão de que o Tribunal deva 
emitir as determinações preconizadas pela 4ª Secex, no intuito de aperfeiçoar a sistemática de registro de 
preços, que vem se mostrando eficaz método de aquisição de produtos e serviços, de modo a prevenir 
aberrações tais como a narrada neste processo. 
(Acórdão nº 1.487/2007. Plenário, rel. Min. Valmir Campelo. DOU 03/08/2007) (grifos nossos) 
93PEDIDO DE REEXAME. REGISTRO DE PREÇOS. CONHECIMENTO. PROVIMENTO NEGADO. 
CONEXÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM OS ACÓRDÃOS 1.233/2012 E 2.311/2012 DO PLENÁRIO. 
INSUBSISTÊNCIA DE OFÍCIO DO ITEM 9.2.2 DO ACÓRDÃO 1.487/2007 - TCU - PLENÁRIO. FIXAÇÃO 
DE PRAZO A PARTIR DO QUAL PASSAM A OPERAR OS EFEITOS DOS ITENS 9.3.2.1.4 e 9.3.2.1.5 
DO ACÓRDÃO 1.233/2012 - PLENÁRIO E DOS ITENS 9.2 e 9.3 DO ACÓRDÃO 2.311/2012 - PLENÁRIO 
[...]  
21. Embora as aquisições regidas pelo art. 3º e seus parágrafos, do Decreto 3.931/2001, efetuadas por órgãos 
"participantes" e as aquisições efetuadas por "caronas", nos termos do art. 8º, caput, e seus parágrafos, do 
referido Decreto, compartilhem de inúmeras vantagens comuns ao Sistema de Registro de Preços, como por 
exemplo a economia de escala, a prática do "carona" traz algumas desvantagens. Entre elas destaco, consoante 
discutido por ocasião do julgamento do Acórdão 1.233/2012 - Plenário, o aumento do risco de fraudes 
decorrente da utilização indevida dessa prática. 
22. Assim, além de reduzir a possibilidade de fraudes, o entendimento firmado por esta Casa por meio dos 
Acórdãos 1.233/2012 e 2.311/2012 - Plenário traz também benefícios aos licitantes, uma vez que reduz a 
assimetria de informações do certame e diminui, em consequência, o risco de prejuízo decorrente de estimativas 
excessivamente otimistas, da quantidade total (incluindo as "caronas") que será efetivamente adquirida pelos 
órgãos públicos. Uma vez que cabe aos licitantes estimar a demanda global do bem licitado, quanto mais precisa 
for essa estimativa, não havendo conluio entre os licitantes, menor tenderá a ser o preço da proposta vencedora, 
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Curial ressaltar que as alterações na norma maestra do SRP e do carona não se 

originaram de discussões recentes, nem as próprias reformas se deram somente em tempos 

atuais. O texto original do Decreto nº 3.931/2001 não impunha qualquer limitação à adesão 

por parte de órgão não participante. A primeira tendência limitadora ocorreu com a edição do 

Decreto nº 4.342 de 200294, que instituiu o limite, por órgão ou entidade, a cem por cento dos 

quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.95 

Outra limitação imposta pelo Decreto nº 7.892/2013 veio com a inclusão do §5º 

do art. 22, estabelecendo que o órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ARP 

após a primeira aquisição ou contratação por parte dos órgãos integrantes da ata.  

Ocorre que a referida restrição se mostrou um tanto quanto descabida, uma vez 

que reduziu demasiadamente a possibilidade de utilização da ata por órgão não participante, 

descaracterizando em grande parte a razão de ser do mecanismo da carona, que se evidenciava 

pela necessidade do órgão aderente, e pela economia e celeridade do procedimento.  Nesse 

sentido, o órgão não participante que manifestasse interesse em aderir à ARP por conta de 

necessidade imediata, estaria refém da necessidade dos órgãos integrantes, a qual, muitas 

vezes, não possuía a mesma contingência.  

Percebendo a inconveniência da norma, o legislador cuidou de alterá-la 

novamente, revogando o §5º do art. 22, por meio da edição do recentíssimo Decreto nº 8.250 

                                                                                                                                                                                     
uma vez que os ganhos de economia de escala poderão ser estimados com maior margem de segurança. 
23. A dificuldade em estimar a quantidade global que será efetivamente adquirida pela Administração é 
justamente uma das principais fontes de críticas na jurisprudência e na doutrina ao instituto da "carona". As 
práticas adotadas pelos órgãos no sentido de aceitar a adesão tardia ilimitada ao SRP, consideradas indevidas 
pelo Acórdão 1.233/2012 - Plenário, reduziam as possibilidades de repasse de ganhos de escala, em face da 
incerteza na estimativa da demanda total por parte dos licitantes. De acordo com as práticas indevidas vigentes 
até a referida deliberação, hipoteticamente, um licitante, em uma licitação do SRP, poderia acordar secretamente 
com órgãos "carona" o fornecimento de grande quantidade adicional do bem licitado. Esse fato proporcionaria 
vantagens ao licitante fraudador, pois ele poderia apresentar, devido a ganhos de economia de escala, propostas 
de preço menores do que os concorrentes, que formulariam suas propostas com base em estimativas mais 
conservadoras de quantidades adicionais. 
24. Dessa forma, a fixação do limite a ser adquirido em edital, conforme entendimento firmado 
pelo Acórdão 1.233/2012 - Plenário, dá plena transparência aos fornecedores a respeito da estimativa de 
quantitativos a serem adquiridos por cada participante. O entendimento detalhado pelo TCU na referida 
deliberação reduz a assimetria de informações associada à absoluta imprevisibilidade, na sistemática até 
então adotada pelos órgãos e entidades federais, do total de "caronas" que eventualmente poderiam ser 
agregados ao certame original e mitiga, assim, a possibilidade de comportamento oportunista por parte de 
eventuais licitantes fraudadores. 
(Acórdão nº 2.692/2012, Plenário, rel. Min. Aroldo Cedraz. DOU 03/10/2012) (grifos nossos) 
Disponível em: https://contas.tcu.gov.br/juris/ 
94 § 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.(Incluído pelo Decreto nº 
4.342, de 23.8.2002) 
95 VIVAS, Rodrigo Cesar Aguiar. Inovações do novo Sistema de Registro de Preços (Decreto Federal 
7892/2013). In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVI, n. 111, abr 2013. 
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de maio de 2014. A referência se limitará somente à supracitada alteração trazida pelo mais 

novo decreto, por ser a única a atingir o instituto da carona.  

Preocupado com a motivação da adesão à ARP, o legislador, buscando a 

justificativa de necessidade imediata do órgão não participante, definiu no Decreto nº 

7.892/2013, no §6º do art. 22, que, 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. 

A medida buscou tanto evitar a adesão injustificada daqueles órgãos que 

poderiam, em posterior oportunidade, manifestar interesse em participar de certame como 

órgão integrante, quanto defender a real necessidade imediata de órgãos carona que, sem a 

limitação, veriam sua chance de adesão prejudicada pela extrapolação do quantitativo de itens 

registrados na ARP.   

Finalmente, outra relevante inovação aplicada pelo Decreto nº 7.892/2013 em 

relação ao Decreto nº 3.931/2001, diz respeito à impossibilidade de órgãos federais aderirem 

às ARP de órgãos estaduais, do Distrito Federal e municipais. A inclusão do §8º deu-se em 

respeito ao princípio constitucional da publicidade, o qual era violado diante da possibilidade 

de um órgão federal aderir à ata resultante de uma licitação promovida por um órgão 

municipal, com publicidade somente no âmbito daquele município.96  

Além de buscar a preservação do que determina o princípio constitucional da 

publicidade, o legislador seguiu, também, o que prescreveu a jurisprudência, quando da 

expedição da Orientação Normativa nº 21/2009 do TCU97, e das discussões em torno do tema 

representadas pelo Acórdão nº 3.625/2011, de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz98.  

                                                           
96 VIVAS, Rodrigo Cesar Aguiar. Inovações do novo Sistema de Registro de Preços (Decreto Federal 
7892/2013). In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVI, n. 111, abr 2013. 
97 EMENTA: É VEDADA AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS QUANDO A LICITAÇÃO TIVER SIDO REALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
ESTADUAL, MUNICIPAL OU DO DISTRITO FEDERAL, BEM COMO POR ENTIDADES 
PARAESTATAIS. (REFERÊNCIA: Art. 37, caput, Constituição Federal, de 1988; arts. 1º e 15, §3º, Lei nº 
8.666, de 1993, art. 1º, Decreto nº 3.931, de 2001, PARECER PGFN/CJU/COJLC/N° 991; Decisão TCU 
907/1997- Plenário e 461/1998- Plenário; Acórdão TCU 1.487/2007-Plenário.) 
98 É vedada, de acordo com o TCU, a adesão de órgão ou entidade federal à ata de registro de preços promovida 
por órgão ou entidade estadual ou municipal, tendo em vista a violação ao princípio da publicidade. De acordo 
com a unidade técnica do Tribunal, “a publicidade de licitações promovidas por entes federais deve ter amplitude 
nacional, enquanto as licitações estaduais são divulgadas apenas no respectivo âmbito, a adesão de ente federal a 
ata de registro de preços estadual viola os arts. 3º e 21, I, da Lei 8.666/1993”. Acrescentou, ainda, que o Decreto 
n. 3.391/01 não veda a adesão de ente federal à ata de registro de preços estadual, “porque se destina apenas a 
regular o sistema de registro de preços da União, ao qual a adesão de entes estaduais, municipais e distritais é 
possível por não violar o princípio da publicidade”. Diante dos argumentos trazidos pela parte e rebatidos pela 
unidade técnica do TCU, o Relator votou pela procedência da representação, bem como para que fossem 
rejeitadas as justificativas apresentadas pelos responsáveis pela irregularidade verificada, com aplicação de 
multa, no que foi acompanhado pelos demais membros do colegiado. (TCU, Acórdão n. 3.625/2011, 2ª Câmara, 
Relator Min. Aroldo Cedraz, DOU de 03/06/2011.) 
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Relevante frisar que, em sentido inverso, órgãos municipais, estaduais e do 

Distrito Federal podem aderir, quando autorizados pelo gerenciador, às ARP originadas no 

âmbito federal. 

Com a ampla renovação dos requisitos autorizadores da adesão, vários órgãos 

gerenciadores passaram a, também como medida fomentadora da transparência e do controle 

do mecanismo, disponibilizar canais de instrução e comunicação com os órgãos não 

participantes, como nos exemplos dos Ministérios da Saúde99 e da Justiça100, que incluíram 

em seus sítios virtuais verdadeiros tutoriais baseados na Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 

7.892/2013, os quais orientam os caronas sobre como proceder com a solicitação de adesão, 

assim como elencam os requisitos autorizadores contidos no Regulamento.     

Assim, sempre almejando a consonância com os ditames constitucionais e legais, 

e vislumbrando uma maior desburocratização, celeridade e economicidade, além de 

desenvolver uma maior transparência e fortalecer o controle sobre o procedimento, o 

legislador, através das inovações acima dispostas, buscou dar maior eficácia e legitimidade ao 

mecanismo da carona, pelo que será realizada análise do mencionado instituto segundo a ótica 

que o define como um instrumento eficiente, célere e econômico.   

 

3.2 A Carona como mecanismo eficiente, célere e econômico 

 

A despeito das recentes e graduais modificações realizadas no Regulamento do 

SRP, no sentido de tornar o procedimento mais eficaz, a doutrina e a jurisprudência seguem 

travando fervoroso embate no que se refere ao mecanismo da carona.  

Prova disso é que o Tribunal de Contas da União, apesar dos seguidos 

entendimentos no sentido de limitar a utilização do referido instrumento do SRP, tem 

admitido que a adesão à ARP por parte de órgão não participante consiste em um 

procedimento juridicamente aceitável, considerando, inclusive, que a carona confere agilidade 

                                                           
99 Adesão às atas do Ministério da Saúde. Portal da Saúde. SUS. Ministério da Saúde. Disponível em: 
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/licitacao-e-processo-de-contas/mais-sobre-
licitacao-e-processo-de-contas 
100 Procedimentos para adesão a atas de registro de preços – CGL. Programa de transparência. Ministério da 
Justiça. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/main.asp?View={6B379C12-893C-4A3A-92B2-
AAAFEF3FFCE3}&BrowserType=NN&LangID=pt-br&params=itemID%3D%7BD9DA0A3D-A136-4978-
B991-3FD17CFE80A0%7D%3B&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26%7D 
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e eficiência às contratações públicas, além de vantagem econômica, favorecendo, assim, o 

interesse público.101  

Conforme evidenciado no decorrer do presente estudo, a análise referida neste 

trabalho inclina-se ao entendimento de que a carona compreende um mecanismo alinhado aos 

princípios norteadores da Administração Pública e da licitação, configurando, então, 

procedimento despido de qualquer entrave jurídico, e motivador de prática eficiente, célere e 

econômica. 

Marçal Justen Filho, um dos principais críticos do instituto, alimenta sua objeção 

ao lançar a carona no terreno da violação a princípios regentes da licitação e a preceitos legais 

e constitucionais, revelando, com isso, o que o autor considera como óbices jurídicos à figura 

da adesão a SRP.102 

Curial repisar, todavia, que a carona moldou-se no ordenamento jurídico pátrio 

justamente estribada nos princípios e preceitos legais e constitucionais da Administração 

Pública e das licitações. Nesse sentido, a visão do autor, e de diversos outros doutrinadores 

que compactuam da mesma ótica, mostra-se discordante do que será apresentado adiante. 

Justen Filho entende que a carona é marcada, de maneira mais evidente, pela 

ilegalidade, visto que a Lei nº 8.666/93, quando não facultou a instituição do mecanismo, não 

previu a utilização do registro de preços por órgãos não participantes da licitação.103  

Joel de Menezes Niebuhr, reforçando o posicionamento contrário à adesão, aduz 

da seguinte maneira: 

 

O princípio da legalidade significa que os agentes administrativos só podem fazer o 
permitido em lei. Nenhuma lei brasileira trata ou sequer desconfia do que seja a 
adesão à ata de registro de preços, que foi prevista diretamente no artigo 8º do 
Decreto Federal nº 3.931/02. Por corolário, a violação ao princípio da legalidade é 

                                                           
101 CONSULTA. POSSIBILIDADE DE EXIGIR A ADESÃO A ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
GERENCIADAS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES FEDERAIS QUANDO O CONVENENTE FOR ENTE 
PÚBLICO ESTADUAL, DISTRITAL OU MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL OU 
REGULAMENTAR PARA A EXIGÊNCIA. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO DE ADESÃO 
NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. CIÊNCIA AOS INTERESSADOS. ARQUIVAMENTO. [...] 
37. Desde logo, cumpre enfatizar que a jurisprudência desta Casa tem considerado a adesão como procedimento 
juridicamente aceitável, posicionamento com o qual concordo integralmente. 
38. Não se pode negar que a adesão favorece à administração e ao interesse publico não somente porque confere 
agilidade e eficiência às contratações públicas, mas também porque permite que a vantagem econômica obtida 
em um determinado certame para registro de preços seja utilizada de forma mais ampla pela Administração. 
(Acórdão 1.717/2012 TCU, Plenário, rel. Min. Augusto Sherman. DOU 04/07/2012) 
102 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 288. 
103 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 288. 
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palmar. 104  
  

Contudo o art. 15 da Lei nº 8.666/93 previu, em seu §3º, que o SRP seria 

regulamentado por decreto, com atenção às peculiaridades regionais, o que, indubitavelmente, 

autorizou os entes da federação a, obedecendo à permissão do Estatuto, editar suas próprias 

normas regulamentadoras, direcionando o SRP para o que a lei preleciona: o interesse 

público, atendendo às peculiaridades regionais.  

Nesse sentido, embora não seja de maneira expressa, a lei não só reconhece, como 

autoriza a regulamentação, no sentido de que desenvolva de maneira eficiente o Sistema de 

Registro de Preços, e, nesse caso, a carona se mostra como instrumento decorrente da 

dinâmica do procedimento licitatório na busca pela desburocratização, celeridade e economia, 

logo com vistas ao interesse público.   

Nierbuhr posiciona-se, ainda, quanto ao ferimento por parte da carona aos 

princípios da isonomia e do dever de licitar, asseverando que a contratação direta sem 

licitação efetuada pelo órgão aderente cerceia a oportunidade de outros particulares 

interessados em fornecer para a Administração, favorecendo ilimitadamente um fornecedor 

específico, ao passo que desenha uma hipótese de dispensa de licitação sem amparo legal ou 

justificativa, independendo da demonstração de prejuízos acaso se realizasse a licitação.105 

Discordando do que leciona o supracitado doutrinador, importante colacionar, em 

célebre lição, o entendimento de Jacoby Fernandes: 

 

Depois de ressalvar os casos de contratação direta e impor, como regra, o princípio 
da licitação, a Constituição Federal define os limites desse procedimento, mas em 
nenhum momento obriga a vinculação de cada contrato a uma só licitação ou, ao 
revés, de uma licitação para cada contrato. Essa perspectiva procedimental fica ao 
alcance de formatações de modelos: no primeiro, é possível conceber mais de uma 
licitação para um só contrato, como na prática se vislumbra com o instituto da pré-
qualificação em que a seleção dos licitantes segue os moldes da concorrência, para 
só depois licitar-se o objeto, entre os pré-qualificados; no segundo, a figura do 
carona para em registros de preços ou a previsão do art. 112 da Lei nº. 8.666/93. 
Desse modo, é juridicamente possível estender a proposta mais vantajosa 
conquistada pela Administração Pública como amparo a outros contratos.  
O fornecedor do carona é uma empresa que assegurando ao órgão gerenciador a 
certeza da disponibilidade do objeto, ainda pode, se for da sua conveniência, 
suportar a demanda de outros órgãos, pelo mesmo preço declarado na licitação como 
proposta mais vantajosa.  

                                                           
104 NIEBUHR, Joel de Menezes. O novo perfil da adesão à ata de registro de preços conforme acórdão 
1.233/2012, do Tribunal De Contas Da União. Menezes Niebuhr Advogados Associados, Florianópolis, 11 jul. 
2012. Disponível em: < http://www.mnadvocacia.com.br/assets/pdf/perfil_adesao.pdf>. Acesso em: 1 nov. 2014. 
 
105 NIEBUHR, Joel de Menezes. O novo perfil da adesão à ata de registro de preços conforme acórdão 
1.233/2012, do Tribunal De Contas Da União. Menezes Niebuhr Advogados Associados, Florianópolis, 11 jul. 
2012. Disponível em: < http://www.mnadvocacia.com.br/assets/pdf/perfil_adesao.pdf>. Acesso em: 1 nov. 2014. 
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O carona no processo de licitação é um órgão que antes de proceder à contratação 
direta sem licitação ou a licitação verifica já possuir, em outro órgão público, da 
mesma esfera ou de outra, o produto desejado em condições de vantagem de oferta 
sobre o mercado já comprovadas. Permite-se ao carona que diante da prévia licitação 
do objeto semelhante por outros órgãos, com acatamento das mesmas regras que 
aplicaria em seu procedimento, reduzir os custos operacionais de uma ação seletiva.  
É precisamente nesse ponto que são olvidados pressupostos fundamentais da 
licitação enquanto processo: a finalidade não é servir aos licitantes, mas ao interesse 
público; a observância da isonomia não é para distribuir demandas uniformemente 
entre os fornecedores, mas para ampliar a competição visando a busca de proposta 
mais vantajosa.106 

 

Com efeito, para além do que trata Fernandes, não se mostra correto apontar tal 

desrespeito ao dever de licitar, uma vez que tanto o objeto quanto o fornecedor foram 

submetidos a uma licitação pautada nos ditames legais e constitucionais, resultando em uma 

apuração isonômica, de modo que, ao aderir à ARP, o órgão carona (e o nome já está dizendo) 

aproveita o caminho percorrido pelo órgão integrante, não se podendo falar em dispensa 

indevida de licitação, pois não há um descarte do procedimento, mas sim um aproveitamento 

por parte do órgão não participante. 

Jacoby Fernandes destaca, ainda, a importância da adesão à ARP como alternativa 

isonômica frente aos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação: 

 

Pela dinâmica do sistema ‘carona’ o que se observa na prática é que muitos órgãos 
estão deixando de utilizar a dispensa e inexigibilidade de licitação para ser carona e, 
portanto, contratar objetos que já passaram pela depuração do procedimento 
licitatório.107 

    

Nesta toada, não há que se falar em ausência de demonstração de prejuízos em 

caso de realização da licitação pelo órgão carona. Isso, porque o próprio Regulamento exige a 

comprovação de vantagem para utilização da ARP. E, neste caso, seria objeto de fabulação 

acreditar que a contratação direta, sem a onerosidade do dispendioso e lento procedimento 

licitatório, baseada no amplo estudo dos preços de mercado realizado na implantação do SRP 

pelo órgão gerenciador, com a regular demonstração da vantagem, seja capaz de se mostrar 

mais custosa do que a promoção de uma licitação convencional, que, para selecionar bens ou 

serviços a preços compatíveis, muitas vezes tem seus contornos traçados pelo Poder 

Judiciário, acarretando mais gastos e mais demora à contratação pela Administração. 

                                                           
106 FERNANDES, J. U. Jacoby. Sistema de registro de preços e pregão presencial e eletrônico. 3. ed., atual. e 
ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 672. 
107 FERNANDES, J. U. Jacoby. Carona em Sistema de Registro de Preços: uma opção inteligente 
para redução de custos e controle. O Pregoeiro, v. 3, out. 2007 — Disponível em: 
<http://www.jacoby.pro.br/Carona.pdf>. Acesso em: 30 out. 2014. 
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Assim, a vantagem é confirmada através de pesquisa, podendo ser considerada, 

em igualdade de condições entre o preço registrado e o preço de mercado, pelo custo indireto 

da licitação.108 

Seguindo no debate, Justen Filho aduz que a “figura do carona produz uma 

infração ao princípio da vinculação ao edital”, quando se promove uma licitação prevendo 

que o licitante vencedor forneça certo quantitativo, e, posteriormente, “admite-se que sejam 

realizadas contratações que superem esse limite”. E segue afirmando que “produz-se a 

contratação com o órgão não participante da licitação e do sistema original, o que também 

configura uma hipótese de infração às condições previstas no ato convocatório”.109 

Há que se divergir de tal percepção, baseando-se no que determina o próprio 

Decreto nº 7.892/2013, ao exigir que 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.110  

O próprio Regulamento, portanto, impõe que haverá previsão editalícia tanto da 

possibilidade de adesão à ARP, quanto dos limites quantitativos estabelecidos pela norma. 

Desse modo, o Regulamento, respeitado o Estatuto, determina a previsão no instrumento 

convocatório, e o Edital, atendendo ao Decreto nº 7.892/2013, e, consequentemente, à Lei nº 

8.666/93, permite que a carona cumpra o preceito principiológico da vinculação ao 

instrumento convocatório. 

Desta feita, resta claro que o mecanismo da carona opera-se em total 

conformidade com os princípios básicos de licitação, assim como presta reverência aos 

princípios constitucionais norteadores da atuação da Administração Pública.  

Referenciando não somente a base principiológica, deve-se firmar o 

entendimento, também, pautado no viés prático do referido instituto, que tem acarretado 

consideráveis e positivas transformações no âmbito da Administração e do mercado, 

conforme relata oportunamente Fernandes:        

   

                                                           
108 FERNANDES, J. U. Jacoby. Sistema de registro de preços e pregão presencial e eletrônico. 3. ed., atual. e 
ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 673. 
109 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 288. 
110 Art. 22. [...]§ 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.  
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Aliás, importa destacar que depoimentos colhidos de servidores integrantes de 
órgãos que sistematicamente têm sido carona em registro de preços revelam 
inclusive que o procedimento serve para desestimular a oferta de preços elevados, 
nas licitações convencionais. De fato se o órgão decide fazer uma licitação porque 
não tem certeza de que o Sistema de Registro de Preços de outro órgão é, de fato, a 
proposta mais vantajosa, a hipótese de poder ser carona inibe a pretensão de 
sobrevalorização de propostas.  
O aprimoramento do Sistema de Registro de Preços e a intensificação do uso do 
carona levarão inevitavelmente ao expurgo dos preços abusivos, pois a publicidade 
de ofertas disponíveis será cada vez mais ampliada.111 

 

É nesse aspecto que se leva o instituto da carona ao berço engrandecedor dos 

princípios da eficiência e da economicidade, alimentando, por suposto, o interesse público, 

pois desburocratiza, flexibiliza e torna célere o procedimento que envolve a aquisição de bens 

e serviços comuns pela Administração Pública.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
111 FERNANDES, J. U. Jacoby. Sistema de registro de preços e pregão presencial e eletrônico. 3. ed., atual. e 
ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 673. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Com vistas ao que foi exposto neste trabalho, pode-se auferir que a licitação, 

sempre objetivando alcançar o interesse público, buscando a proposta mais vantajosa para as 

contratações que atendam às necessidades da Administração Pública, evoluiu enquanto 

procedimento administrativo. 

Tal evolução se evidenciou através do desenvolvimento dos mecanismos 

apresentados neste estudo, como o Sistema de Registro de Preços, o Pregão e a carona, os 

quais possuem, sem dúvida, como característica comum, a motivação nos princípios da 

economicidade e da eficiência. 

Entende-se, nesse sentido, que a busca pela proposta mais vantajosa, logo pela 

opção que acarrete maior economia, ou seja, melhor aplicação do dinheiro público, são 

corolários do interesse público. E, conforme aduzido no início do presente trabalho, o 

interesse público é motivador basilar dos atos da Administração Pública, e naquele todos estes 

devem se pautar. 

Constatou-se que, embora a Lei nº 8.666/93 tenha se firmado como um marco 

para a Administração Pública, medidas importantes precisaram ser assumidas pelo legislador 

para tornar os procedimentos licitatórios e as contratações públicas menos burocráticas, e, 

portanto, mais céleres, eficientes e econômicas.  

Inovações como as introduzidas com a criação do Pregão e do RDC e com a 

regulamentação do SRP possibilitaram uma maior autonomia para os órgãos, assim como uma 

melhor oferta dos serviços públicos, uma vez que, não se pode negar, tais fatores se 

encontram diretamente relacionados a uma maior efetividade na aplicação das verbas 

públicas.  

Observou-se que o Sistema de Registro de Preços instituiu uma nova faceta ao 

procedimento licitatório, tornando-o mais flexível e menos burocrático, e, consequentemente, 

mais econômico e célere.  

Trazendo tal instituto ao seio do estudo, classificando-o como a espinha dorsal da 

pesquisa, analisou-se a sua norma regulamentadora, a qual, seguindo a tendência evolutiva da 

licitação de modo geral, foi submetida a reformas decorrentes de debates acirrados na 

doutrina e nos Tribunais de Contas.  

O aprimoramento da regra no que concerne às limitações, exigências e 

parâmetros, inovando nos preceitos normativos, trouxe ao centro da discussão a legalidade de 

certos mecanismos provenientes da regulamentação, entre eles a possibilidade de adesão à ata 
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de registro de preços por órgão não participante da licitação conduzida através do Sistema de 

Registro de Preços.  

O estudo levou a efeito a constitucionalidade e a legalidade do referido 

mecanismo introduzido pelo Regulamento do SRP, de modo que a discussão girou em torno 

dos ditames principiológicos que regem a Administração Pública e o procedimento licitatório. 

Nesse aspecto, entende-se que a carona, conforme demonstrado ponto a ponto, 

coaduna-se com os princípios dispostos no art. 37 da Constituição Federal, assim como se 

alinha adequadamente aos princípios dispostos na Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013. 

Embora a discussão ainda se encontre bastante intensa, as atuais modificações 

realizadas no Regulamento, no sentido de limitar ainda mais a adesão à ARP por órgão não 

participante, não configuram uma negação gradativa do mecanismo, mas um aprimoramento 

daquele que tem se mostrado instrumento eficaz de redução da burocracia, dos custos e da 

demora nos procedimentos de aquisição de bens e serviços comuns para a Administração.  

O entendimento relacionado a um aperfeiçoamento da norma levou em 

consideração não somente a inclusão de novos requisitos autorizadores da adesão, mas 

também os dispositivos de controle inerentes a tais exigências, o que colabora sobremaneira 

com a transparência do procedimento, uma vez que a economia e a eficiência relacionam-se 

também com a redução de custos indireta, que se dá através da preservação da finalidade da 

contratação, evitando-se, por meio de uma adequada rigidez da norma, as práticas que 

prejudicam o interesse público.    

É assim que se concluiu, fomentando o debate, a partir de uma análise baseada 

não só na doutrina, na jurisprudência e na legislação, como também na prática que precede as 

aquisições públicas de bens e serviços comuns, que a carona consiste em um mecanismo 

eficiente, célere e econômico, contribuindo também para um efetivo controle e uma ampla 

transparência nas contratações públicas.   
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