
 

JURISPRUDÊNCIA DO TCU – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

1) Na condição de participante, bem como de adquirente não participante 

(mediante adesão), em licitações pelo Sistema de Registro de Preços, os 

órgãos e entidades da Administração Pública Federal devem fazer 

constar do processo administrativo de contratação, além de justificativa 

sobre os quantitativos solicitados, justificativa acerca da pertinência dos 

requisitos, das restrições e das especificações dispostos no edital às suas 

necessidades e peculiaridades, em obediência ao art. 6º, caput, do 

Decreto 7.892/2013 c/c artigos 3º, caput, e 15, § 7º, incisos I e II, da Lei 

8.666/1993. (Acórdão 0248/17-P) 

2) Em licitações pelo Sistema de Registro de Preços, deve ser computado 

o valor previsto das adesões de órgãos e entidades não participantes 

(caronas) para aferição do limite que torna obrigatória a realização da 

audiência pública disposta no art. 39, <i>caput, da Lei 8.666/1993. 

(Acórdão 0248/17-P) 

3) A utilização do sistema de registro de preços deve estar adstrita às 

hipóteses autorizadoras, sendo a adesão medida excepcional. Tanto a 

utilização como a adesão devem estar fundamentadas e não podem 

decorrer de mero costume ou liberalidade. (Acórdão 2842/16-P) 

4) Inexiste interesse recursal de empresa contratada ante acórdão do 

TCU que decide pela impossibilidade de renovação e prorrogação de 

contratos decorrentes de pregão para registro de preços e de adesão de 

outros órgãos à respectiva ata, tendo em vista que a contratada não 

possui direito subjetivo nesses casos, mas mera expectativa de direito. 

(Acórdão 1477/16-P) 

5) A adesão a ata de registro de preços requer planejamento da ação, 

com levantamento das reais necessidades da administração contratante, 



 

não se admitindo a contratação baseada tão-somente na demanda 

originalmente estimada pelo órgão gerenciador. (Acórdão 0998/16-P) 

6) Nas contratações pelo sistema de registro de preços (SRP), deve o 

órgão interessado priorizar sua participação na fase inicial da licitação, de 

modo a integrar a ata de registro de preços na qualidade de participante. 

Apenas de forma excepcional deve utilizar a adesão à ata prevista no art. 

22 do Decreto 7.892/2013. (Acórdão 0721/16-P) 

7) O órgão gerenciador do registro de preços deve justificar eventual 

previsão editalícia de adesão à ata por órgãos ou entidades não 

participantes ("caronas") dos procedimentos iniciais. A adesão prevista no 

art. 22 do Decreto 7.892/2013 é uma possibilidade anômala e 

excepcional, e não uma obrigatoriedade a constar necessariamente em 

todos os editais e contratos regidos pelo Sistema de Registro de 

Preços.  (Acórdão 1297/15-P) 

8) Na contagem do prazo de validade da ata de registro de preços, 

computa-se o período em que vigorou medida cautelar suspensiva 

adotada pelo TCU. Ultrapassados doze meses (art. 12 do Decreto 

7.892/2013), a própria vantagem da contratação pode estar prejudicada, 

seja qual for o adquirente (gerenciador, participante ou "carona"). A 

proteção ao valor fundamental da licitação - obtenção da melhor proposta 

- se sobrepõe à expectativa do vencedor da licitação.  (Acórdão 1285/15-

P) 

9) A ata de registro de preços caracteriza-se como um negócio jurídico em 

que são acordados entre as partes, Administração e licitante, apenas o 

objeto licitado e os respectivos preços ofertados. A formalização da ata 

gera apenas uma expectativa de direito ao signatário, não lhe conferindo 

nenhum direito subjetivo à contratação.  (Acórdão 1285/15-P) 

10) No Sistema de Registro de Preços, não cabe ao órgão gerenciador a 

verificação da vantagem da adesão de cada interessado. Compete ao 



 

órgão ou entidade não participante utilizar os preços previstos na ata 

combinados com os quantitativos da contratação que pretende realizar 

para avaliar e demonstrar a economicidade de sua adesão. (Acórdão 

1151/15-P) 

11) Eventual previsão em edital da possibilidade de adesão à ata de 

registro de preços por órgãos ou entidades não participantes deve estar 

devidamente motivada no processo administrativo. (Acórdão 0757/15-P) 

12) A adesão a ata de registro de preços deve ser justificada pelo órgão 

não participante mediante detalhamento das necessidades que pretende 

suprir por meio do contrato e demonstração da sua compatibilidade com o 

objeto discriminado na ata, não servindo a esse propósito a mera 

reprodução, parcial ou integral, do plano de trabalho do órgão 

gerenciador. A comprovação da vantagem da adesão deve estar 

evidenciada pelo confronto entre os preços unitários dos bens e serviços 

constantes da ata de registro de preços e referenciais válidos de 

mercado.  (Acórdão 0509/15-P) 

13) O procedimento de adesão de órgão não participante a ata de registro 

de preços depende de planejamento prévio que demonstre a 

compatibilidade de suas necessidades com a licitação promovida e de 

demonstração formal da vantajosidade da contratação. (Acórdão 3137/14-

P) 

14) Nas licitações para registro de preços em que o interesse do órgão 

gerenciador da ata não seja o de demandar bens e serviços para si, mas 

sim o de viabilizar a contratação por outros órgãos, notadamente estados 

e municípios, que não participem do certame, é obrigatório o fornecimento 

dos quantitativos registrados, observadas as condições definidas no 

instrumento convocatório, o qual deve estabelecer com clareza essa 

obrigação dos licitantes vencedores. Não é possível ao fornecedor, nos 

limites quantitativos registrados, escolher que órgãos atender.  (Acórdão 

2242/14-P) 



 

15) A validade da ata de registro de preços, incluídas eventuais 

prorrogações, é de doze meses, mesmo que os procedimentos da 

contratação tenham sido suspensos por qualquer motivo, inclusive por 

conta de medida cautelar prolatada pelo TCU.  (Acórdão 1401/14-P) 

16) Aplicam-se aos contratos decorrentes de ata de registro de preços os 

limites de alterações contratuais previstos no art. 65 da Lei 8.666/1993, de 

forma que não há possibilidade de utilização deste sistema para viabilizar 

alterações ilimitadas de quantitativo de serviço constante no contrato 

celebrado com base na respectiva ata.  (Acórdão 1391/14-P) 

17) A adesão a ata de registro de preços (carona) está condicionada à 

comprovação da adequação do objeto registrado às reais necessidades 

do órgão ou da entidade aderente e à vantagem do preço registrado em 

relação aos preços praticados no mercado onde serão adquiridos os bens 

ou serviços.  (Acórdão 1202/14-P) 

18) É condição para que órgão ou entidade ingresse como participante 

em ata de registro de preços federal pertencer a essa esfera de 

governo.  (Acórdão 1054/14-P) 

19) É irregular a adesão ou participação de órgão ou entidade federal em 

Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Estadual, 

Municipal ou do Distrito Federal. (Acórdão 1000/14-P) 

20) Não há vedação a que um hospital possua duas atas vigentes com 

preço registrado para o mesmo item, principalmente quanto àqueles cuja 

carência possa acarretar riscos ao funcionamento da instituição e à vida 

de seus pacientes. No entanto, o gestor deve adotar medidas para 

garantir que as aquisições efetuadas terão por base os preços mais 

vantajosos para a Administração. (Acórdão 0249/14-2) 

21) O estabelecimento do prazo de validade da ata do sistema de registro 

de preços é competência privativa da União, tendo em vista sua fixação 



 

em norma de caráter geral (art. 15, § 3º, da Lei 8.666/1993). (Acórdão 

2368/13-P) 

22) A adesão ilimitada à Ata de Registro de Preços representa um 

desvirtuamento do Sistema de Registro de Preços (SRP), que tem como 

pressuposto principal o planejamento das aquisições pela Administração 

Pública. (Acórdão 1212/13-P) 

23) A deflagração de procedimentos licitatórios exige estimativa de preços 

que pode ser realizada a partir de consultas a fontes variadas, como 

fornecedores, licitações similares, atas de registros de preço, 

contratações realizadas por entes privados em condições semelhantes, 

entre outras. No entanto, os valores obtidos por meio dessas consultas 

que sejam incapazes de refletir a realidade de mercado devem ser 

desprezados. (Acórdão 0868/13-P) 

24) A falta de estimativa prévia, no edital, das quantidades a serem 

adquiridas por não participante impede a adesão desses entes (caronas) 

a atas de registro de preços constituídas após o início da vigência do 

Decreto 7.892/2013. As atas constituídas antes da vigência dessa norma 

somente podem ser utilizadas pelo órgão gerenciador e pelos órgãos 

participantes, não sendo cabível a adesão por parte de órgãos não 

participantes. (Acórdão 0855/13-P) 

25) A fixação de quantitativos máximos a serem contratados por meio dos 

contratos derivados de ata de registro de preços é obrigação e não 

faculdade do gestor, devendo a ata correspondente ser gerenciada de 

forma que a soma dos quantitativos contratados em todos os contratos 

derivados não supere o quantitativo máximo previsto no edital. (Acórdão 

0409/13-P) 

26) É ilegal a inserção de cláusula em ata de registro de preços prevendo 

a possibilidade de prorrogação de sua vigência por prazo total superior a 

doze meses. (Acórdão 0408/13-P) 



 

27) A vigência de atas de registro de preços resultante de pregão 

promovido por município não pode superar o prazo de um ano, tendo em 

vista o disposto no art. 15, § 3º, inciso III, da Lei 8.666/1993. (Acórdão 

3269/12-P) 

28) As adesões de caronas às atas de registro de preços devem ser 

previamente planejadas junto ao órgão gerenciador e registradas. A soma 

dos quantitativos contratados em todos os contratos derivados da ata não 

pode superar o quantitativo máximo previsto no edital. (Acórdão 2692/12-

P) 

29) É obrigatória a fixação, em edital, dos quantitativos máximos a serem 

adquiridos por meio dos contratos decorrentes de ata de registro de 

preços. Compete à entidade que gerencia a ata impedir que a soma dos 

quantitativos dos contratos dela derivados supere o quantitativo máximo 

previsto no edital. (Acórdão 2311/12-P) 

30) É licito o estabelecimento de cláusula que recomende a adesão de 

entes públicos convenentes a ata de registro de preços vinculada ao 

programa executado, resguardando-se a possibilidade de realizarem 

licitação própria, desde que obtenham condições mais vantajosas que as 

de tal ata. (Acórdão 1717/12-P) 

31) É incabível o concedente dos recursos exigir que as entidades 

públicas de entes federados se utilizem de Atas de Registro de Preços 

gerenciadas por órgãos federais como condição para a celebração de 

convênios, ante a ausência de amparo nas normas constitucionais e 

legais vigentes. (Acórdão 1717/12-P) 

32) A ata de registro de preços deve ser gerenciada de forma que a soma 

dos quantitativos contratados em todos os contratos derivados da ata não 

supere o quantitativo máximo previsto no edital. (Acórdão 1619/12-P) 



 

33) No gerenciamento de ata de registro de preços, a soma dos 

quantitativos contratados em todos os contratos derivados da ata não 

pode superar o quantitativo máximo previsto no edital. (Acórdão 1233/12-

P) 

34) As licitações processadas por meio do sistema de registro de preços, 

cujo valor estimado seja igual ou inferior a R$ 80.000,00, podem ser 

destinadas à contratação exclusiva de Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte, competindo ao órgão que gerencia a ata de registro de 

preços autorizar a adesão à referida ata, desde que cumpridas as 

condições estabelecidas no art. 8º do Decreto 3.931/2001, e respeitado, 

no somatório de todas as contratações, aí incluídas tanto as realizadas 

pelos patrocinadores da ata quanto as promovidas pelos aderentes, o 

limite máximo de R$ 80.000,00 em cada item da licitação. (Acórdão 

2957/11-P) 

35) Não pode haver o aproveitamento de registro de preços por instituição 

pública quando as especificações do objeto forem exclusivas para a 

instituição que realiza a contratação. (Acórdão 2769/11-P) 

36) É vedada a adesão de órgão ou entidade federal à ata de registro de 

preços promovida por órgão ou entidade estadual ou municipal. (Acórdão 

1793/11-P) 

37) É vedada a adesão à ata de registros de preços quando esta se 

encontra com validade expirada. (Acórdão 1793/11-P) 

38) Nas licitações para o fim de registro de preços, as instituições que não 

participaram, inicialmente, do procedimento, os &#8220;caronas&#8221;, 

devem atentar para os limites contidos no art. 8º, caput e §3º, do Decreto 

3.931/2001 (revogado pelo art. 22, caput e §4º, do Decreto 7.892/2013). 

(Acórdão 1793/11-P) 



 

39) Todas contratações, inclusive as realizadas por meio de adesões a 

atas de registro de preço, devem ser precedidas de ampla pesquisa de 

mercado, visando caracterizar sua vantajosidade sob os aspectos 

técnicos, econômicos e temporais, sem prejuízo de outras etapas do 

planejamento. (Acórdão 1793/11-P) 

40) É vedada a adesão de órgão ou entidade federal a ata de registro de 

preços promovida por órgão ou entidade estadual ou municipal. (Acórdão 

3625/11-2) 

  

41) A prorrogação de ata de preço é limitada a período não superior a um 

ano, sendo vedado reestabelecer os quantitativos inicialmente fixados na 

licitação. (Acórdão 3273/10-2) 

42) Não há viabilidade jurídica para a adesão por órgãos da 

Administração Pública a atas de registro de preços relativas a certames 

licitatórios realizados por entidades integrantes do Sistema 

&#8220;S&#8221;, uma vez que estas não se sujeitam aos 

procedimentos estritos da Lei 8.666/1993, podendo seguir regulamentos 

próprios devidamente publicados, assim como não se submetem às 

disposições do Decreto 3.931/2001, que disciplina o sistema de registro 

de preços. (Acórdão 1192/10-P) 

43) No caso de eventual prorrogação da ata de registro de preços, dentro 

do prazo de vigência não superior a um ano, não se restabelecem os 

quantitativos inicialmente fixados na licitação, sob pena de se infringirem 

os princípios que regem o procedimento licitatório, indicados no art. 3º da 

Lei nº 8.666/1993. (Acórdão 0991/09-P) 

44) Todas contratações, inclusive as realizadas por meio de adesões a 

atas de registro de preço, devem ser precedidas de ampla pesquisa de 

mercado, visando caracterizar sua vantajosidade sob os aspectos 



 

técnicos, econômicos e temporais, sem prejuízo de outras etapas do 

planejamento. (Acórdão 1793/11-P) 

45) Previamente à realização de seus certames licitatórios e ao 

acionamento de atas de registro de preço, próprias ou de outros órgãos, e 

periodicamente durante sua vigência, a Administração deve efetuar ampla 

pesquisa de mercado, considerando os quantitativos, a fim de verificar a 

aceitabilidade do preço do produto a ser adquirido. (Acórdão 0065/10-P) 

 

 


