
ADESÃO (CARONA) EM ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS
Servidor: Miquéias de Oliveira Nascimento
Coordenadoria de Compras e Licitações/PRAD



NORMATIVOS: 

DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013
PORTARIA PRAD/UFPI Nº 19, DE 01 DE SETEMBRO DE 

2021



DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013

• Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a 
ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá 
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
administração pública federal que não tenha participado 
do certame licitatório, mediante anuência do órgão 
gerenciador.



DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013

• § 3º As aquisições ou as contratações adicionais de que 
trata este artigo não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos 
itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e para os 
órgãos participantes



DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013

• § 4º O instrumento convocatório preverá que o 
quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de 
preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e para os órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos 
não participantes que aderirem



Documentos necessários para 
abertura do processo
PORTARIA PRAD/UFPI Nº 19, DE 01 DE SETEMBRO DE 2021 



PORTARIA PRAD/UFPI Nº 19, DE 01 DE 
SETEMBRO DE 2021
 
üDocumento de Qualificação de Demanda (de acordo com 

o Plano Anual de Contratações (PAC) em execução e 
anexar comprovação de que o(s) material(is) 
demandado(s) consta no PAC em execução);
üEstrutura orçamentária para empenho da despesa; 
üEstudos Técnicos Preliminares devidamente cadastrados 

junto ao Sistema ETP Digital;



PORTARIA PRAD/UFPI Nº 19, DE 01 DE 
SETEMBRO DE 2021

üManifestação formal do fornecedor concordando com o 
fornecimento ou prestação dos serviços solicitados 
(Aceite do fornecedor);
üCópia da ata de registro de preços, do edital da licitação, 

do termo de referência (ou projeto básico), do resultado 
por fornecedor, do termo de homologação do pregão e do 
termo de contrato, quando existir;
üTermo de Referência da Adesão



Orientações para realizar 
busca de Ata de Registro de 
Preços no Compras.gov.br
https://www.gov.br/compras/pt-br









Preencher campo “data de vigência da ata”, respeitando o limite máximo para a seleção de 1 (um) ano. 
Além disso,deverá ser escolhido o campo desejado (material ou serviço)





Preencher o campo “iniciando”  com nome do material e/ou preencher os campos “contendo” para inserir 
mais especificações do mateiral, se necessário. Clicar em avançar.





Selecionar descrição/especificação do material ou serviço que mais se aproxime da demanda. Clicar em 
avançar.



Ressalta-se que mais de uma descrição pode ser escolhida conforme a especificação do objeto 
demandado. 



Clicar em consultar



Após verificada a existência de Atas de Registro de Preços conforme descrição  escolhida, anotar o 
número do catmat para pesquisa no SiasgNet/Gestão de Ata SRP.



Verificar saldo e vigência das 
Atas disponíveis



1ª Opção: Acessar o Compras.gov.br com usuário e senha





Acessar aba “Gestão da Ata SRP”



2ª Opção: Caso o usuário não possua login, pode acessar no menu “Cidadão”/“Consulta detalhada”/ 
“Atas-Gestão de Ata de Registro de Preços/SRP”.







Inserir o catmat e pesquisar



Ordenar pelo menor valor e escolher, se possível, a ARP de menor valor considerando: a quantidade 
homologada ( máximo 50%), a existência de saldo para adesão e a data de vigência. Escolhido o 
Pregão*, anotar o  número da UASG, da licitação e número do item para pesquisa do Edital, Resultado 
por Fornecedor e Termo de Homologação.  



*Segundo lista de verificação para adesão AGU, deve ser demonstrada a compatibilidade do objeto 
demandado com aquele discriminado na ata/pregão a ser aderida(o)
“Há demonstração da compatibilidade do objeto demandado com aquele discriminado na ata?”
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/listas-de-verificacao
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Para informações do fornecedor, clique em “selecionar”



CNPJ e nome do fornecedor.



Como consultar o Edital do 
Pregão











Inserir o número da licitação e uasg



Inserir número da uasg e clicar ok







Clicar em “itens e Download”



Realizado o Download, verificar no Edital e/ou Minuta da Ata de Registro de Preços a possibilidade de 
adesão (carona)  à ARP em questão



Consultar o “Resultado por 
Fornecedor”  e  “Termo de 
Homologação”









Inserir número da uasg e pregão.



Clicar no número do Pregão



Clicar em “Resultado por Fornecedor” e “Termo de Homologação”. 

 

Para confirmação da descrição da proposta do fornecedor escolhido, clicar em “Anexo do Itens” e 
pesquisar pelo número do item ou nome do forneceodor* 

*Esse procedimento faz-se necessário pois em alguns casos a descrição que consta nos documentos do pregão e 
CATMAT divergem da descrição na proposta final do fornecedor.



Orientações para realizar 
busca de Ata de Registro de 
Preços no Painel de Preços



Selecionar Materiais ou Serviços



Inserir os filtros: Código do Material (CATMAT) ou Descrição do item, Modalidade da Compra (Pregão) e 
Esfera (Federal).



Filtro “Catmat”

Filtro “Esfera”

Exemplos de “Filtros”



Filtro “Modalidade” Filtro “Descrição”



Após seleção dos filtros necessários, clique em “Avançar análise”



Clique no “olho”, conforme imagem abaixo, para informações do pregão.



Acesse os links do “Edital”, “Informações da ARP” (Resultado por Fornecedor e Termo de Homologação) 
e “Gerenciamento da ata” ( verificar vigências e existência de saldos).



Clicado no link “Gerenciamento da Ata” da tela anterior, verificar Quantidade Homologada, Vigência da 
Ata, Máximo para adesões e Saldo para adesão.

Na tela acima, observe a inexistência de saldo para adesões.



Nesse segundo exemplo, observe a existência de saldo para adesões.



Finalizada a pesquisa por Ata de Registro de Preços, 
proceder à abertura do processo admistrativo conforme  
Portaria PRAD/UFPI Nº19/2021 e alteraçãoes posteriores.

https://ufpi.br/ultimas-noticias-prad/40727-orientacoes-
atualizadas-e-fluxos-de-processos-que-tramitam-pela-prad


