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ORIENTAÇÕES 

 

 

1 – ESCLARECIMENTO 

 

 Este manual visa orientar os setores no âmbito da UFSJ, acerca dos procedimentos de 

aquisições de materiais via adesão à ata de registro de preços (“carona”), em atendimento ao 

disposto no Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o sistema de registro de 

preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 

 

2 – OBJETIVO 

 

 Definir normas para solicitação de materiais, visando à dinamização do processo, à 

racionalização dos trâmites, à eficácia das aquisições e atender às orientações dos órgãos de 

Controle – Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da União. 

 

 

3 – DOCUMENTOS 

 

O processo licitatório será instruído com os seguintes documentos:  

 

 

1 -  Memorando de abertura de processo encaminhado à Reitoria solicitando a aquisição e a 

justificativa para a contratação pretendida. 

 

2 - Termo de Referência, conforme modelo disponível em 

https://ufsj.edu.br/dimap/setor_de_compras_e_licitacoes.php#legislacao > Aba 

“Licitações” > “Modelos”. 

 

3 - Pesquisa de preço de cada item com no mínimo 03 orçamentos, utilizando preferencialmente a 

consulta em http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/. Manual disponível 

em https://ufsj.edu.br/dimap/setor_de_compras_e_licitacoes.php#legislacao > Aba 

“Licitações” > “Manuais”. A pesquisa de preços deverá ser conforme dispõe a Instrução 

Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020, com valores em reais, já incluídos todos os custos do 

fornecedor, como frete (frete CIF – o fornecedor que deve arcar com os custos da entrega), 

impostos, carga e descarga, conter CNPJ, data, validade e Razão Social.  Ressaltamos que a 

pesquisa de preços, quando realizada pela internet, deverá conter o site e a data do acesso. Além 

disso, deve-se atentar as lojas que possuem nomes fantasias diferentes, mas o mesmo CNPJ, 

como Lojas Americanas, Submarino e Shoptime. 

 

4 - Cópias da ata de registro de preço, do edital da licitação, do termo de referência (ou projeto 

básico) e do termo de contrato (quando este existir) referentes à licitação realizada e ao objeto que 

se pretende aderir para verificação da validade da ata, limites para as contratações pelos caronas e 

certificação do objeto registrado e das condições para sua execução (arts. 9º, III, e 22, §§  3º e 4º, 

do Decreto nº 7.892/13. 

 

5 - Ofício de consulta ao fornecedor solicitando o aceite a adesão à ata de registro de preços 

(modelo no anexo I deste  Manual). 

 

6 - Resposta do fornecedor quanto aos quantitativos e objetos desejados, constando o aceite do 

mesmo em fornecer os materiais nas mesmas condições da Ata de Registro de Preços. 

 

https://ufsj.edu.br/dimap/setor_de_compras_e_licitacoes.php#legislacao
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/#sent/_blank
https://ufsj.edu.br/dimap/setor_de_compras_e_licitacoes.php#legislacao
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Caberá à unidade requisitante a abertura de processo com os documentos informados 

acima e encaminhamento do mesmo para o Setor de Compras e Licitações que realizará os 

seguintes procedimentos: 

1 - Consulta ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços que se pretende aderir, 

informando os quantitativos pretendidos, para fins de verificação da possibilidade de adesão e da 

observância do limite posto no art. 22, §§1° e §3° do Decreto nº 7.892/13. 

 

2 - Encaminhamento do processo à Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento para 

informação sobre a disponibilidade de recursos, informando a dotação orçamentária. 

 

3 - Encaminhamento do processo ao Gabinete da Reitoria solicitando a autorização de abertura de 

processo de licitação via adesão à ata de registro de preço e aprovação do termo de referência. 

 

4 - Encaminhamento do processo ao Setor de Contratos para elaboração de minuta do termo do 

contrato ou instrumento equivalente, caso necessário. 

 

5 - Encaminhamento do processo à Procuradoria Jurídica para elaboração de parecer jurídico. 

 

6 - Consulta sobre a regularidade fiscal da empresa nos seguintes sistemas: Sistema de Cadastro 

Unificado de Fornecedores (SICAF), Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

(CEIS), Lista de Inidôneos do Tribunal de Contas da União e Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

 

 

No anexo II deste Manual apresentamos a lista de verificação disponibilizado pela Advocacia 

Geral da União contendo todos os documentos necessários à instrução da fase interna do 

procedimento de contratação por adesão ao Sistema de Registro de Preços de acordo com o 

previsto nas Leis nos 8.666/93 e 10.520/02, nos Decretos nos 7.892/13 e 5.450/05.  

 

IMPORTANTE 

 

Secretaria de Gestão orienta sobre aquisição por preço global de grupos de itens 

 

“A Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SEGES/MP), 

em atenção aos Acórdãos 2.977/2012-TCU-Plenário, 2.695/2013-TCU-Plenário, 343/2014-TCU-

Plenário, 4.205/2014-TCU-1ª Câmara, 757/2015-TCU-Plenário, 588/2016-TCU-Plenário, 

2.901/2016-TCU-Plenário e 3.081/2016-TCU-Plenário orienta os órgãos e entidades integrantes 

do Sistema de Serviços Gerais (Sisg) que: 

 

No âmbito das licitações realizadas sob a modelagem de aquisição por preço global de grupo 

de itens, somente será admitida as seguintes hipóteses: 

 

a) aquisição da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos 

definidos no certame; ou 

 

b) aquisição de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor 

preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances.” 

 

 

 

Sugestões, esclarecimentos e críticas quanto ao manual de compras, encaminhar através do e-mail 

secol@ufsj.edu.br ou pelo telefone (32) 3379-5427. 
 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/noticias/862-global
mailto:secol@ufsj.edu.br
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ANEXO I 

 

MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO AO FORNECEDOR 

 

  

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ 
INSTITUÍDA PELA LEI NO 10.425, DE 19/04/2002 – D.O.U. DE 22/04/2002 

 

 
                                                                             

São João del-Rei, _____ de _____________ de 2018 
 
À  
NOME DA EMPRESA 
CNPJ:  
Responsável comercial: Sr.  
Telefone:  
E-mail:  
 
Prezado Senhor, 
 
  Manifesto à V.Sª  o interesse da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ, 

(UASG 154069), em aderir à Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico nº 

XXX/XXXX (SRP), do(a) (órgão gerenciador da ata) (UASG XXXXXX), nos termos do art. 22 

do Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o sistema de Registro de 

Preços, previsto no art. 15 da Lei nº 8.666/93. Desta forma, solicitamos sua apreciação e 

manifestação quanto à aceitação desta Empresa em fornecedor os itens nas quantidades 

conforme listados abaixo: 

 

  
ITEM 

 

Descrição 
 

Qtde. Unid. Valor Unit. Valor total 

      

 
Assim, solicitamos a gentileza que a resposta seja formalizada contendo prazo de entrega, 
digitalizada e enviada a este órgão para o e-mail: xxxxxx@ufsj.edu.br. Desde já agradecemos.  
 
Atenciosamente, 

 
 

XXXXXXXXX 
Identificação do Solicitante 

 
Informações sobre a Contratante e local de entrega: 
Universidade Federal de São João del-Rei 
CNPJ: 21.186.804/0001-05 
Praça Frei Orlando, 170, Centro 
CEP: 36.307-352  
São João del-Rei, MG 

mailto:secol@ufsj.edu.br
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ANEXO II 

 
ADESÃO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

“CARONA” 
LISTA DE VERIFICAÇÃO – MAIO/2016 - AGU 

 

São os atos administrativos e documentos previstos nas Leis nos 8.666/93 e 10.520/02, nos Decretos nos 

7.892/13 e 5.450/05, necessários à instrução da fase interna do procedimento de contratação por adesão 

ao Sistema de Registro de Preços. 

Processo nº: _____________________________________________________________ 
 

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS  SIM/NÃO  FOLHA OBS. 

1. Abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e 
numerado (art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e Portaria Interministerial n. 1.677/2015 
- DOU de 08.10.2015, Seção 1, pg.31 ou da Portaria Normativa nº 1.243, de 
21.09.2006, do Ministério da Defesa)? 

      

2. Consta a solicitação/requisição do objeto, elaborada pelo agente ou setor 
competente? Acórdão 254/2004-Segunda Câmara-TCU 

      

2.1. Há justificativa fundamentada dos quantitativos (bens/serviços) requisitados, 
tais como demonstrativo de consumo dos exercícios anteriores, relatórios do 
almoxarifado e/ou outros dados objetivos que demonstrem o dimensionamento 
adequado da aquisição/contratação? 

   

3. A autoridade competente justificou a necessidade da contratação (art. 3º, I da Lei 
nº 10.520/02 e arts. 9º, III, § 1º e 30, I, do Decreto 5.450/05, e art. 2º, caput, e 
parágrafo único, VII, da Lei nº 9.784/99)? 

      

4. O serviço ou bem registrado na Ata, decorre de licitação realizada pelo Sistema 
de Registro de Preços – SRP, promovida no âmbito da Administração Pública 
Federal direta, autárquica e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, 
sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou 
indiretamente pela união (arts. 1º, e 22, § 8º, do Decreto nº 7.892/13)? 

   

5. O edital realizado para o registro de preços admite a adesão à Ata?  

   

6. Consta no edital realizado para o registro de preços, o quantitativo reservado 
para as aquisições pelo órgão gerenciador, órgãos participantes e, também, pelos 
órgãos não participantes (art. 9º, II e III, do Decreto nº 7.892/13)? 

   

7. Juntadas, no processo, cópias da ata de registro de preço, do edital da licitação, 
do termo de referência (ou projeto básico) e do termo de contrato (quando este 
existir) referentes à licitação realizada e ao objeto que se pretende aderir para 
verificação da validade da ata, limites para as contratações pelos caronas e 
certificação do objeto registrado e das condições para sua execução (arts. 9º, III, e 
22, §§  3º e 4º, do Decreto nº 7.892/13)? 

   

8. Existe justificativa sobre a EXATA IDENTIDADE do objeto de que necessita à 
administração àquele registrado na ata, bem como sobre a vantajosidade da 
adesão pretendida, mediante consulta aos preços de mercado, incluindo os custos 
de logística (art. 22, caput , Decreto nº 7.892/13)? 

   

9. Realizada a necessária consulta ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de 
Preços que se pretende aderir, informando os quantitativos pretendidos, para fins 
de verificação da possibilidade de adesão e da observância do limite posto no 
Decreto (art. 22, §§1° e §3°, Decreto nº 7.892/13)? 
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10. Há autorização do órgão gerenciador admitindo expressamente a adesão à Ata 
de Registro de Preços? 
 

   

11. O Órgão Gerenciador, para efeito de autorizar a adesão, respeita a exigência 
posta no decreto de que a primeira aquisição ou contratação do objeto tenha sido 
realizada por órgão integrante da Ata de Registro de Preços (art. 22, §5°, Decreto 
nº 7.892/13)? 
 

REVOGADO 

11.1 Há justificativa, para efeito de autorizar-se a primeira contratação por outro 
órgão não integrante da ata, no sentido de que inexiste previsão no edital da 
licitação para a aquisição ou a contratação pelo órgão gerenciador (art. 22, §5°, 
Decreto nº 7.892/13)? 
 

REVOGADO 

12. Consta resposta afirmativa quanto aos quantitativos desejados e aceite do 
fornecedor, encaminhada pelo órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços 
(art. 22, §2°, Decreto nº 7.892/13)? 
 

   

13. Há termo de referência (ou projeto básico) que respeita as mesmas condições 
postas nos termo de referência (ou projeto básico) da licitação e, ainda, 
devidamente aprovado pela autoridade competente (art. 9º, II, § 1º do Decreto nº 
5.450/05 ou art. 7º, § 2º, I da Lei nº 8.666/93)? 
 

   

14. A aquisição ou contratação está sendo efetivada em até 90 (noventa) dias após 
a autorização do órgão gerenciador, observado o prazo de vigência da Ata (art. 22, 
§§5° e 6°, do Decreto nº 7.892/13)? 
 

   

15. Existe autorização da autoridade competente para que a aquisição se dê por 
meio de adesão à Ata de Registro de Preços? 
 

   

16. Existe demonstração da existência de dotação orçamentária para cobrir a 
despesa com a contratação pretendida (art. 60, Lei 4.320/64)? 
 

      

17. O fornecedor registrado na ata de registro de preços mantém as mesmas 
condições de habilitação exigidas no edital da licitação (art. 55, XIII, da Lei nº 
8.666/93)? 

   

18. Consta algum registro de sanção aplicada ao fornecedor registrado na ata, 
cujos efeitos torne-o proibido de celebrar contrato administrativo e alcance a 
Administração contratante?  
São sistemas de consulta de registro de penalidades:  
(a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS 
(http://www.portaltransparencia.gov.br); 
(b) Lista de Inidôneos do Tribunal de Contas da União (http://portal2.tcu.gov.br);  
(c) Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF; e 
(d) Conselho Nacional de Justiça  - CNJ (http://www.cnj.jus.br). 

   

19. A minuta de termo de contrato, se houver, obedece as mesmas cláusulas do 
termo de contrato decorrente da licitação, ressalvando-se condições peculiares à 
administração aderente, tais como: qualificação, data de início da execução, local 
onde será entregue ou executado o objeto e quantidade? 

   

 

 

https://correio.agu.gov.br/owa/redir.aspx?C=1c67bf568c474feb8cef1acf9b5f30c2&URL=http%3a%2f%2fwww.portaltransparencia.gov.br
https://correio.agu.gov.br/owa/redir.aspx?C=1c67bf568c474feb8cef1acf9b5f30c2&URL=http%3a%2f%2fwww.portaltransparencia.gov.br
http://portal2.tcu.gov.br/
http://portal2.tcu.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/
http://www.cnj.jus.br/

