
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

A finalidade do processo de aquisição por adesão à ata de registro de preços 

(ARP) é solicitar a compra de itens de pregões gerenciados por outros órgãos federais. 

Todavia, é oportuno asseverar que a regra é licitar – verificando anualmente as 

etapas e os prazos previstos no Calendário de Compras – por meio de intenso e 

contínuo planejamento das Unidades, de forma a antever necessidades e demandas, 

evitando urgências geradas pela falta de planejamento. A adesão seria possível 

como segunda opção, sendo um caso excepcional, complementar à licitação, e para 

tal deve ser amplamente justificada em Memorando a constar nos autos. 

Desde que sua vantagem seja devidamente justificada e comprovada e que seja 

previsto no edital do pregão, a ARP, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do 

certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. Esse procedimento é 

popularmente conhecido como “carona” ou “adesão”, e é regulamentado pelo Decreto 

nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. 

Vale observar que, apesar da possibilidade de qualquer órgão aderir à ARP 

gerenciada por órgãos da Administração Pública Federal, estes últimos só podem aderir 

a atas gerenciadas por outros órgãos federais. 

 

1 Diferenças entre Adesão à ARP e Solicitação de Empenho mediante autorização 

 

É fundamental esclarecer as diferenças entre o processo de adesão à ata de 

registro de preços e a solicitação de empenho de pregão demandado por outra Unidade 

da UFSC. Há, inclusive, confusão quanto aos conceitos de “carona”, quais sejam, 

caronas “interna” e “externa”. Recomenda-se inutilizar o termo “carona” e suas 

variantes populares, para facilitar a compreensão. Na adesão, pretende-se adquirir 

itens de processos licitatórios conduzidos por outros órgãos gerenciadores, diversos 

da UFSC, e, para tal, é necessário seguir conforme disposto no Decreto nº 7.892, art. 

22º. Já para a solicitação de empenho de pregão vigente da própria UFSC, 

conduzido por Unidade distinta da requisitante, o procedimento é outro, devendo 

constar, apenas, a autorização da Unidade requisitante original, em complemento aos 

passos descritos no item 5 do Manual de Compras do DCOM. 



2 Disponibilidade Orçamentária 

 

 Após amplo levantamento de necessidades excepcionais às licitações em curso, 

devidamente justificado em Memorando, deverá ser verificada a disponibilidade 

orçamentária, imprescindível para cobrir a despesa com a contratação pretendida. 

Mesmo não havendo iniciado o processo, recomenda-se trabalhar com projeções e 

médias de valores de mercado para os itens desejados. À medida que o processo de 

adesão for se consolidando, será possível então ter noção do valor exato da aquisição, 

indicando a origem dos recursos no processo, ou solicitando a transferência dos recursos 

ao Departamento de Gestão Orçamentária, se necessário. 

 

3 Instruções e levantamento de documentos da adesão à ARP  

 

Antes de iniciar o processo de adesão a uma determinada ata de registro de 

preços, será necessário consultar o sítio do Departamento de Compras da UFSC – 

DCOM/UFSC (<http://dcom.proad.ufsc.br>), a fim de verificar se existe pregão válido 

ofertando o produto pretendido. No sítio do DCOM, em Atas de Registro de Preços, 

será possível localizar os pregões, as empresas, as datas de vigência e os produtos, 

conforme ilustrado abaixo: 

 

 



Não localizando o material adequado, poderá ser iniciado o processo de adesão, 

tendo em mãos para acompanhamento, preenchimento e inserção futura nos autos a 

lista de verificação para pedidos de adesão, disponível em 

<http://dcom.proad.ufsc.br/formularios>. A lista de verificação trata-se de um guia no 

processo de organização das informações e documentos para a abertura do fluxo 

operacional referente à adesão. Ela também deverá, ao final, ser assinada e anexada aos 

autos, conforme já mencionado. 

 

 

 

Em um primeiro momento, o trabalho se concentrará em localizar uma Ata de 

Registro de Preços vigente. No Portal de Compras do Governo Federal 

(<www.comprasgovernamentais.gov.br>), mais especificamente no menu “Gestor de 

Compras”, seguido do submenu “Consultas” e “Atas de Registro de Preço por 

Material/Serviço” para iniciar o processo de localização. Todo o passo a passo encontra-

se em documento específico conforme imagem a seguir: 

 



 

 

Após encontrar uma Ata adequada, deve-se tomar nota do número da Unidade 

Administrativa de Serviços Gerais – UASG, assim como do número e do ano 

pregão, pois serão pré-requisitos à obtenção dos documentos abaixo. 

 

 

 



Será necessário inserir nos autos o Edital, Termo de Referência e o Relatório 

de Homologação, localizados também no Portal de Compras. Para localizar o Edital e o 

Termo de Referência, acesse o link <www.comprasgovernamentais.gov.br>, clique em 

“Gestor de Compras”, na sequência “Consultas, Licitações”, e “Aviso de Licitação”. 

Para consultar o Relatório de Homologação acesse o link 

<www.comprasgovernamentais.gov.br>, clique em “Gestor de Compras”, na sequência 

“Consultas”, e “Ata/Anexos”.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Em seguida, inicia-se a fase de encaminhamento de ofícios ao órgão 

gerenciador e ao fornecedor, solicitando autorização para a adesão.  Imprescindível 

haver anuência de ambos para que o processo esteja em condições de seguir adiante. 

Adicionalmente, é fundamental requisitar ao órgão gerenciador, no momento do 

encaminhamento do e-mail, a ata de registro de preços assinada com o fornecedor, 

(documento distinto da ata do pregão), facilmente encontrada através das telas acima. 

Os modelos dos ofícios encontram-se no site do DCOM (<http://dcom.proad.ufsc.br>), 

no menu “Instruções para adesões – Requerentes da UFSC”. 

 

 

 



Outro ponto elementar é demonstrar a vantajosidade econômica do 

procedimento à Administração, a partir de pesquisa de preços de mercado 

realizada por meio de critérios e técnica adequados. Quão vantajoso é à 

Administração consolidar o processo de adesão, além da justificativa técnica e dos 

motivos amplamente elencados no Memorando? A ata a qual pretende-se aderir é 

vantajosa em relação aos valores de mercado e a demais valores de Atas de 

Registro de Preços? Sendo assim, deve ser realizada ampla pesquisa de preços, com, 

ao menos, 03 (três) orçamentos, contemplando preços obtidos por meio de sítios 

especializados ou diretamente com os fornecedores.  

Para o fornecedor do objeto da adesão, deve-se consultar a Certidão SICAF, 

que deverá estar válida e regular, sem que constem eventuais proibições de 

contratar com a Administração, a exemplo de suspensão temporária de licitar com a 

UFSC e/ou impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, 

fatores esses que, enquanto vigentes, inviabilizariam a condução do processo. Caso 

haja algum asterisco (*) – indicador de possível inconsistência - em alguma das 

certidões federais presentes na Certidão (Receita Federal e INSS, FGTS, CNDT), 

deverá ser obtida certidão individual no sítio eletrônico respectivo, através de acesso ao 

Portal de Compras do Governo Federal (<www.comprasgovernamentais.gov.br>), mais 

especificamente no menu “Gestor de Compras”, seguido dos submenus “Consultas” e 

“Certidão Negativa”. 

 

 

  

Para aquisição de material permanente, deve-se inserir ficha de tombamento, 

disponível no site do DCOM (<http://dcom.proad.ufsc.br>). 

Frise-se que todos os documentos supracitados devem constar como peças 

no processo. 

 

 

 

 

 

Caso não possua, o acesso ao SICAF deverá solicitado junto ao 

Departamento de Projetos, Contratos e Convênios.  

 



4 Instruções para abertura do processo 

 

Para abertura de processo de adesão, no sistema Solar, acesse o módulo 

compras & licitações > compras & licitações > pesquisa de preços, de forma distinta 

ao praticado anteriormente (processo digital > SPA), conforme guia no item 2.3 do 

Manual de Compras do DCOM. 

 

 

 

Logo em seguida, clicar em “Adicionar” e na lupa na linha “Item” para 

pesquisar/incluir itens e, em seguida, procurar por “adesão”, conforme tela abaixo: 

 

 

 

Atentar para dois fatores: a) serão aceitos somente os itens de código 

077.99.000023 (caso seja material permanente) ou 099.24.000223 (caso seja material de 

consumo). Nenhum outro código será aceito, tendo em vista os citados serem 

 

Atenção! Caso não possua acesso, solicitar à SETIC perfil de 

compras através do sítio <http://atendimento.setic.ufsc.br>.  

 



específicos à adesão ARP; b) materiais de consumo e materiais permanentes devem 

figurar em processos separados. Segue imagem abaixo para ilustrar melhor os itens 

permitidos: 

 

 

 

Ainda, quanto aos itens acima, deve-se inserir nos seus respectivos 

“detalhamentos” a cópia integral (totalizando nº do item, título e descrição detalhada) 

das especificações constantes no Termo de Referência do Edital do órgão 

gerenciador. 

 

 



 

 

Deve-se inserir um anexo de cada vez, nomeando-os 

individualmente; caso contrário todos os anexos serão nomeados 

com o nome da primeira peça inserida, fato que dificulta a 

conferência das peças constantes do processo, prejudicando sua 

lisura. 

 

 

 

O valor da ARP que motivou o processo de adesão também 

deverá constar no Mapa Comparativo de Preços e o critério da 

pesquisa deverá ser “Menor Valor Unitário”, assim como 

utilizado nos processos de dispensa e inexigibilidade, conforme 

item 2.3.8. do Manual de Compras do DCOM. 

 

Após a inclusão do primeiro item, clicar em CONFIRMAR e, em seguida, 

ADICIONAR para incluir o outro, se houver. Ao final, repete-se o ciclo até finalizar.  

A etapa subsequente permitirá a inserção de dados resultantes da ampla pesquisa 

de preço realizada. Convém ressaltar que ainda não é momento de inserir os orçamentos 

nos autos, apenas os respectivos fornecedores, preços e quantitativos, conforme descrito 

no item 2.3 do Manual de Compras do DCOM. Reforça-se que, no momento da 

inserção dos fornecedores e preços no sistema Solar, o menor valor de todos, oriundo da 

ARP que motivou o processo de adesão, também deverá ser inserido. 

 

 

 

 

 

 

 

Após realizada a etapa de Pesquisa de Preços, o pedido deverá ser 

complementado, conforme descrito no item 2.4 do Manual de Compras do DCOM. 

Segue abaixo demonstração de preenchimento do campo Assunto:  

 

 

 

Para anexar peças, seguir mediante item 2.4.5. do Manual de Compras do 

DCOM. Selecionar o arquivo e o tipo, informar o nome, clicar em ADICIONAR e, em 

seguida, SALVAR. 

 

 

 

 

 

 

 

  



É imprescindível a inclusão da lista de verificação (checklist) de adesão 

como peça do processo. A referida lista deverá esta preenchida e assinada pelo 

responsável pela instrução do processo. 

Convém frisar que o pregão do Órgão Gerenciador, nesse caso, deverá estar 

vigente por, no mínimo, mais um mês, a partir da data de encaminhamento do 

pedido à respectiva coordenadoria, de forma a permitir a análise e a conclusão do 

processo em tempo hábil.  


