
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP

Determina o Estatuto Federal das Licitações – Lei nº 8.666/93 – que as compras, sempre

que possível, deverão ser processadas através do Sistema de Registro de Preços – SRP

(art. 15, II).

O registro de preços é um sistema utilizado pelo Poder Público para aquisição de bens e
serviços  em  que  os  interessados  concordam  em  manter  os  preços  registrados  pelo
“órgão gerenciador”.  Estes preços  são lançados em uma “ata  de registro de preços”
visando  as  contratações  futuras,  obedecendo-se  as  condições  estipuladas  no  ato
convocatório da licitação.

O SRP é uma opção economicamente viável à Administração, portanto, preferencial em
relação às demais. A escolha pelo SRP se dá em razão de diversos fatores:

a) quando houver necessidade de compras habituais;

b) quando a característica do bem ou serviço recomendarem contratações frequentes,
como  por  exemplo:  medicamentos;  produtos  perecíveis  (como  hortifrutigranjeiros);
serviços de manutenção etc.

c) quando a estocagem dos produtos não for recomendável quer pelo caráter perecível
quer pela dificuldade no armazenamento;

d) quando for viável a entrega parcelada;

e) quando não for possível definir previamente a quantidade exata da demanda; e

f) quando for conveniente a mais de um órgão da Administração.

Exemplificando:

A empresa interessada em contratar/fornecer ao órgão público, participará do Pregão e
oferecerá  o  preço  para  determinado  produto  ou  serviço.  O licitante  que  propuser  o
menor preço será declarado vencedor, ficando sua oferta registrada na “ata de registro
de preços”. Quando a Administração necessitar daquele produto ou serviço, poderá
solicitar a contratação/fornecimento pelo preço que estiver registrado.

A unidade interessada em realizar um Registro de Preços deverá:

1. Levantar o histórico de consumo dos itens de material ou serviço a serem registrados;
2. Selecionar os itens a terem preços registrados;



3. Definir os quantitativos dos itens a serem licitados, estimando o seu consumo para o 
prazo de vigência do Registro de Preços (12 meses);
4. Atualizar as especificações dos itens selecionados;
5. Compor processo administrativo e encaminhá-lo para licitação.

Fonte: http://www.portaldelicitacao.com.br/site/questoes-sobre-licitacoes/sistema-de-registro-de-precos/ 

https://www.comprasnet.ba.gov.br/content/registro-de-pre%C3%A7os-perguntas-mais-frequentes 

Regulamentação

O Sistema de Registro de Preço (SRP) previsto no art. 15 da Lei 8.666, de 21 de junho

de 1993, vem regulamentado conforme o decreto 7.892/2013 e segundo Alexandrino e

Paulo, o SRP se apresenta como “um conjunto de procedimentos para registro formal de

preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras.”

(ALEXANDRINO, PAULO, 2014, p. 663).

O Sistema de Registro de Preços é um processo formal, fruto do pregão eletrônico, no

qual é possível se visualizar a proposta de preço cadastrada na ata de Registro de Preço.

O Decreto 7.892/2013, em seu art. 3º dispõe as hipóteses pelas quais o SRP poderá ser

utilizado:

I  –  quando,  pelas  características  do bem ou serviços,  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.

https://www.comprasnet.ba.gov.br/content/registro-de-pre%C3%A7os-perguntas-mais-frequentes
http://www.portaldelicitacao.com.br/site/questoes-sobre-licitacoes/sistema-de-registro-de-precos/


É importante salientar que pelo art. 16 do Decreto 7.892/2013, cuja base legal é o § 4.º

do  art.  15  da  Lei  8.666/93,  literalmente  assevera  que  a  existência  de  preços

registrados não  obriga  a  administração  a  contratar, facultando-se  a  realização  de

licitação  específica  para  aquisição  pretendida,  assegurada  preferência  ao  fornecedor

registrado em igualdade de condições. (ALEXANDRINO, PAULO, 2014, p. 663). 

O princípio da eficiência impõe à Administração Pública Direta e Indireta a melhoria na

aplicação de recursos, evitando-se assim que desperdícios ocorram e visando a garantia

da maior rentabilidade econômica e social possível.

Dessa  forma,  a  utilização  do  SRP permite  à  Administração  aplicar  o  princípio  da

eficiência,  por  permitir  lançar  um edital  com um número  de  itens  superior  ao  que

costuma utilizar,  de forma que não precisa  tentar  prever  o quantitativo  e  evita-se a

necessidade de se armazenar o material e ainda, facilita o seu pronto uso. 

Aplicação

No sistema SIM (https://www.dti.ufv.br/Smt/CheckLogin.asp),  o objeto a ser licitado

pelo SRP apresenta em frente ao nome:

(C.F.) ou (Campus Florestal)

Caso o objeto a ser licitado não se refira a um SRP, deve-se fazer a busca no catálogo de

materiais  do  site  http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?

url=/Livre/Catmat/Conitemmat1.asp e  preencher  a  planilha  abaixo  com os  seguintes

dados:

Quantidade de itens Nome do Material Número SERPRO
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/Livre/Catmat/Conitemmat1.asp
http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/Livre/Catmat/Conitemmat1.asp
https://www.dti.ufv.br/Smt/CheckLogin.asp


10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   

Dentre as várias definições que aparecerão, selecione aquela que melhor define o objeto

a ser licitado e anote o número SERPRO, apresentado no site como código.

Após preencher a planilha com todos os itens, solicite ao SMD que solicite à DMT/UFV

a inclusão do produto. Se o item não for encontrado no referido site, deve-se fazer uma

descrição do objeto, enviar ao SMD que solicitará à DMT/UFV a inclusão no catálogo

do governo federal em Brasília e no catálogo interno da UFV.

Florestal, 15 de março de 2018.


