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RESUMO 

 

Diante do contexto atual de crises econômica e fiscal existentes no país, intensifica-se a 

necessidade de realização de uma gestão mais eficiente. Nesse sentido, cresce de importância 

institutos como o pregão e o Sistema de Registro de Preços, que, com as suas características e 

especificidades, proporcionam diversas vantagens às aquisições públicas. A carona, nome 

popular da possibilidade prevista no Sistema de Registro de Preços de que um órgão realize 

adesão às licitações realizadas por outros órgãos, desburocratizou os processos de aquisição e 

passou a ser muito utilizada pela administração pública. Os Órgãos de controle interno e 

externo perceberam que o número elevado de caronas estava prejudicando os ganhos de 

escala e passaram a pressionar por uma redução desse número, que culminou na elaboração 

do Decreto Federal nº 7.892/13. Espera-se que a carona possibilite a redução dos preços de 

aquisição, pois permite aos órgãos a utilização dos preços disponíveis nos pregões. Porém não 

existem estudos acerca dessa eficiência. Dessa forma, este estudo tem como objetivo analisar 

a eficiência das caronas realizadas nos processos licitatórios. Para atingir esse objetivo 

utilizou-se o contexto das aquisições realizadas pelas Unidades Gestoras do Exército sediadas 

no Rio de Janeiro. A primeira análise utilizou-se dos dados do Portal de Compras 

Governamentais e constatou que as caronas não foram realizadas nos pregões de melhores 

preços entre 2009 e 2015. Constatou-se também a relação do Decreto 7.892/13 com a 

eficiência das caronas, porém não se comprovou sua influência na redução da quantidade das 

caronas realizadas. Além disso, utilizou-se a pesquisa de campo, como método, e coletou-se 

um conjunto de dados mediante questionários submetidos a gestores de compras daquelas 

unidades. Diante da análise das respostas, constatou-se a importância da realização de 

pesquisa de preços com base em três atas para a eficiência das caronas.  

 

Palavras-chave: Eficiência; caronas; Decreto nº 7.892; pesquisa de preços. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Given the current context of economic and fiscal crises in the country, the need for more 

efficient management is intensified. In this sense, institutes such as the trading floor and the 

Price Registration System, which, with their characteristics and specificities, offer several 

advantages to the public acquisitions. The hitch, popular name of the possibility provided for 

in the Price Registration System, that a body performs adhesion to bids made by other organs, 

has bureaucratized the acquisition processes and has become widely used by the public 

administration. The internal and external control bodies realized that the high number of 

hitchhiking was harming the gains of scale and began to press for a reduction of this number, 

which culminated in the elaboration of Federal Decree No. 7,892 / 13. It is expected that the 

hitch will enable the reduction of purchase prices, as it allows the agencies to use the prices 

available in the trading sessions. However, there are no studies on this efficiency. Thus, this 

study has the objective of analyzing the efficiency of hitchhiking in bidding processes. To 

achieve this objective, the context of the acquisitions carried out by the Army Managing Units 

based in Rio de Janeiro was used. The first analysis was based on data from the Government 

Procurement Portal and found that the car rides were not carried out at the best prices between 

2009 and 2015. The relation between Decree 7,892 / 13 and carpool efficiency was also 

verified. Its influence on the reduction of the number of rides performed was confirmed. In 

addition, the field research was used as a method, and a set of data was collected through 

questionnaires submitted to the purchasing managers of those units. Considering the analysis 

of the answers, the importance of conducting price research was verified, based on three 

minutes for the efficiency of the rides. 

 

Keywords: efficiency; hitchhikers; Decree No. 7892; price research. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde os anos 90, há um movimento para implantar no país a Administração 

Pública Gerencial. Esse modelo mais voltado para a eficiência tinha sido implantado no setor 

público de alguns países na década de 80, época em que existia um “contexto de escassez de 

recursos públicos” (ABRUCIO, 1997, p. 11). 

Esse aumento de preocupação com a eficiência, que passou a ser considerada como 

essencial (BRESSER PEREIRA, 1995), chegou ao auge no país com a Emenda Constitucional 

(EC) nº 19, de 4 de junho de 1998, que elevou a eficiência à condição de princípio 

constitucional da Administração Pública brasileira, ao lado da legalidade, impessoalidade, 

moralidade e publicidade.  

As contratações públicas passaram a assumir um papel essencial na eficiência do 

Estado, quer seja liberando-o para que se “dedique às atividades essenciais a ele atribuídas” 

(JUSTEN FILHO, 2012, p.12), quer seja servindo de “instrumento de incentivo e fomento a 

atividades reputadas como socialmente desejáveis” (JUSTEN FILHO, 2012, p.12). Esse 

mesmo autor afirmou que a Constituição Federal de 1988 (CF/88) obrigou a realização de 

licitação nas contratações públicas, a fim de proporcionar mais eficiência nas aquisições 

realizadas, dentre outros propósitos. 

Enquanto a Lei 8.666/93 possui “regras muito rígidas e engessadas” (FIUZA, 

2015, p. 94), a modalidade licitatória pregão proporciona vantagens como “desburocratização 

nos processos de contratação, agilidade, celeridade, eficiência e economia nas contratações” 

(SANTANA, 2014, p. 53).  

Segundo Meirelles (2015, p. 393), “o registro de preços é previsto na lei 8.666, 

cujo art. 15, determina que as compras, sempre que possível, deveriam ser processadas através 

de sistema de registro de preços (SRP)”. 

Para Santana (2014, p. 367), “a conjunção desses dois institutos, o pregão e o SRP, 

com as suas características e especificidades, facilitam as aquisições públicas”, proporcionando 

diversas vantagens, dentre as quais a falta de exigência de uma dotação orçamentária prévia à 

licitação, a eliminação do fracionamento de despesa, a redução de estoques (JACOBY 

FERNANDES, 2015), a economicidade processual (RODRIGUES, 2000; CARVALHO, 2008; 

JUSTEN FILHO, 2012; JACOBY FERNANDES, 2015), o maior prazo para contratação e a 

maior flexibilidade nas quantidades adquiridas (JUSTEN FILHO, 2012). 

 

Porém, segundo Jacoby Fernandes (2015, p. 172), “o Decreto nº 3.931/2001 
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dividiu os usuários da [...] ata de registro de preços” entre os órgãos participantes, aqueles 

que, “no momento da convocação do órgão gerenciador, comparecem e participam da 

implantação do SRP” (JACOBY FERNANDES, 2015, p. 172) e os “órgãos não participantes 

que, não tendo participado na época oportuna, informando suas estimativas de consumo, 

requerem posteriormente, ao órgão gerenciador, o uso da ata de registro de preços” 

(JACOBY FERNANDES, 2015, p. 172). 
 

Santana (2014) observou que a sistemática da carona tinha se difundido nos 

últimos anos embalada por facilitadores diversos, transformando-se em um dos protagonistas 

do cenário que se mostrava ávido por eficiência, celeridade e inovações. 

Para o TCU, essa prática desenfreada e sem limites de contratações por meio de 

caronas disseminada em todos os entes da federação da adesão ilimitada às ARP desvirtuava o 

SRP de sua finalidade principal, fundada no planejamento dos órgãos e entidades da 

administração Pública. Segundo aquele tribunal, a contratação adicional, não prevista 

originalmente, é potencialmente danosa aos cofres públicos, na medida em que produz a 

elevação dos quantitativos originalmente previstos sem a correspondente redução do preço 

unitário pago pela Administração, o que seria lógico pela regra de mercado fundada na 

economia de escala, segundo a qual, quanto maior a quantidade de unidades a ser fornecida, 

menor o custo individual de cada uma e, consequentemente, menor no preço. 

Além disso, assim como a licitação permite a escolha do melhor preço entre as 

propostas disponíveis, espera-se que a carona possibilite a escolha do melhor preço entre os 

pregões disponíveis. Porém, não existem estudos preocupados em analisar se as adesões estão 

aproveitando os melhores preços entre as Atas vigentes do mesmo objeto, isto é, se as caronas 

são eficientes.  

Diante do exposto, este estudo pretende trazer uma luz sobre esse aspecto não 

observado até o presente acerca da eficiência na prática proporcionada pelas caronas, 

respondendo à seguinte pergunta problema: As caronas realizadas nos processos licitatórios 

são eficientes? 

O objetivo geral deste trabalho consiste em analisar a eficiência das caronas 

realizadas nos processos licitatórios. Dentre os objetivos intermediários, que estruturam a 

pesquisa, a fim de se atingir o objetivo geral, encontram-se o de comparar os preços dos 

pregões com e sem caronas realizados pelas UG do Exército localizadas no Rio de Janeiro, 

entre os anos de 2009 e 2015, o de identificar a relação do Decreto Federal nº 7.892/13 com o 
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número e com a eficiência dessas caronas e o de identificar a relação entre a forma de realizar 

a pesquisa de preços e a eficiência dessas adesões.  

Para fins de realização desta pesquisa, será considerado o contexto da eficiência 

econômica proporcionada pelas caronas, isto é, será analisada a relação custo-benefício das 

caronas realizadas em relação aos preços dos pregões disponíveis no período. Além disso, 

somente serão considerados as caronas e os pregões SRP realizados pelas UG do Exército 

sediadas no Rio de Janeiro. Não serão analisadas outras dimensões da eficiência da carona, 

tais como a redução do tempo de aquisição. 

O Exército Brasileiro foi definido como a população a ser estudada, por ser uma 

das instituições que mais utilizam o sistema tema desse estudo, graças à sua capilaridade 

nacional e à homogeneidade de suas aquisições. O Estado do Rio de Janeiro foi escolhido 

como local da observação do fenômeno, tendo em vista a maior facilidade na obtenção dos 

dados por parte deste autor, auditor interno do Exército no Rio de Janeiro. O período para 

observação das adesões será entre 2009 e 2015, devido à maior ocorrência das adesões e ao 

sistema de consulta. O material será a resma de papel A4, material homogêneo, que não 

possui variações expressivas de preço causadas pela marca, e representativo, passível de ser 

adquirido não só pelas UG do Exército, mas também por todos os órgãos da administração 

pública. A forma de aquisição será a resma, forma mais comum de aquisição. 

A relevância do tema para a literatura acadêmica se dá pelo fato de que as adesões 

ou caronas se constituem em uma das formas de aquisição de bens e serviços mais utilizadas 

pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta de todas as esferas da 

administração pública brasileira. 

Esta pesquisa está estruturada em sete partes, sendo o primeiro capítulo a presente 

seção introdutória, que visa fornecer ao leitor a contextualização do tema do trabalho, indicar 

objetivos e problema de pesquisa, bem como sua delimitação e relevância. No segundo 

capítulo, dedicado à descrição do objeto de estudo, são abordados conceitos e características 

importantes para a compreensão do tema de estudo. Posteriormente no referencial teórico, 

apresentam-se estudos abordando assuntos que serviram de base para análises posteriores 

acerca do tema de estudo, tais como a eficiência nas contratações da administração pública, a 

relação da pesquisa de preços com essa eficiência, o dever constitucional de licitar, as 

vantagens do pregão, as vantagens e desvantagens do SRP, as vantagens e desvantagens do 

carona e as críticas relativas a esse ator do SRP e as limitações do número de caronas 

previstas no Decreto nº 7.892/13. Em seguida, no quarto capítulo, trata-se da descrição da 

metodologia utilizada na execução desta pesquisa. No quinto capítulo, é realizada a coleta e a 
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análise dos dados. No capítulo seguinte, são abordados os resultados da pesquisa, buscando-se 

traçar paralelos e identificar dissonâncias entre esses resultados e o discurso presente no 

marco teórico. Por fim, no sétimo capítulo, são abordadas as conclusões obtidas e as possíveis 

implicações da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  14 

 

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

 Tendo em vista que o objeto de estudo deste trabalho não é de conhecimento 

amplo da sociedade, serão descritos a seguir alguns conceitos e características importantes, 

visando facilitar o entendimento por parte do leitor. 

 

2.1. Pregão 

 

Pregão foi a modalidade licitatória incluída pela Lei nº 10520/02. Jacoby 

Fernandes (2015) conceitua o pregão como: 

 

 
Procedimento administrativo por meio do qual a Administração Pública, 

garantindo a isonomia, seleciona fornecedor ou prestador de serviço, visando 

à execução do objeto comum no mercado, permitindo aos licitantes, em 

sessão pública presencial ou virtual, reduzir o valor da proposta por meio de 

lances sucessivos (JACOBY FERNANDES, 2014, p. 353). 

 

   

Segundo Santana (2014), há duas espécies de pregão previstas em lei. O pregão 

presencial, realizado em uma sessão pública entre pessoas, regulamentado no âmbito federal 

pelo Dec nº 3.555/00, e o pregão eletrônico, “efetuado por meio da [...] internet” 

(MEIRELLES, 2015, p.392), regulamentado pelo Dec federal nº 5.450/05. 

 

2.1.1. Características do pregão 

 

Quanto às características do pregão, Justen Filho (2012, p. 303) ressalta que: 

 

 
As características diferenciais do pregão consistem em sua aplicação apenas 

para a contratação de bens e serviços comuns, a inversão das fases de 

competição e de habilitação e a dissociação da fase competitiva em uma 

primeira etapa de formulação de propostas, a que se seguem lances 

sucessivos. 

 

 

Para Jacoby Fernandes (2015, p. 358), “são comuns os objetos cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 

especificações usuais no mercado”. Segundo Meirelles (2015, p. 389), “objeto comum para 

fins de [...] licitação por pregão não é mero sinônimo de simples, padronizado e de aquisição 

rotineira”. 
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Sobre esse assunto, lembra Santana (2014, p. 78) que “o conceito normativo de 

bens e serviços comuns é plástico e flexível e [...] admite situações das mais variadas”. Esse 

último autor ainda acrescentou que: 

 

 
A análise do que sejam bens ou serviços comuns deve ser feita à luz do caso 

concreto, ponderando-se as peculiaridades das aquisições, a (in) existência 

de diversidade de ofertas no mercado, além de tantos outros fatores que 

deverão surgir diante de cada objeto cuja compra se pretenda realizar. 

(SANTANA, 2014, p.78).  

 

 

Porém, a principal característica do pregão consiste na inversão das fases de 

habilitação e de julgamento das propostas de preços. Enquanto nas demais modalidades 

previstas na Lei nº 8.666/93, primeiro se verifica a habilitação de todos os presentes para, em 

seguida, verificar as propostas de preços de todos os participantes habilitados, de acordo com 

Jacoby Fernandes (2015, p. 378) “no pregão, primeiramente examina-se a proposta, e em 

seguida a habilitação, somente a do vencedor”. 

Jacoby Fernandes (2015) também citou as características de possibilitar a redução 

do valor da proposta no curso da sessão Pública e de possuir apenas uma fase recursal e, além 

dessas, Santana (2014) acrescentou que a contratação via pregão “não tem limite em relação 

ao valor do ajuste a ser firmado [...] e é conduzida e decidida por um único servidor, auxiliado 

pela equipe de apoio” (SANTANA, 2014, p. 32).  

 

2.2. Sistema de Registro de Preços (SRP) 

 

O SRP foi previsto no art. 15 da Lei nº 8.666/93, a seguir transcrito: 

 
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 

I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de 

especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as 

condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas; 

II - ser processadas através de sistema de registro de preços; 

III - submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do 

setor privado; 

IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar 

as peculiaridades do mercado, visando economicidade; 

V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da 

Administração Pública. 
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Para Jacoby Fernandes (2015, p. 74), o SRP “já havia sido criado” pelo decreto nº 

449, de 17 de fevereiro de 1992, porém, para ele, “o grande mérito do Decreto Federal nº 

2.743/1998 foi conceber o registro de preços como verdadeiro sistema, definindo os 

procedimentos” (JACOBY FERNANDES, 2015, p.75). 

Posteriormente foi editado o Decreto nº 3.931/2001 que regulamentou o SRP no 

âmbito federal até 2012, quando “o Poder Executivo federal trouxe novo Decreto 

(7.892/2013), que revogou o anterior e trouxe algumas mudanças, principalmente para os 

famosos caronas” (SANTANA, 2014, p. 369). 

Meirelles (2015) conceitua o SRP como: 

 
O conjunto de procedimentos para registro formal em ata própria de preços 

relativos à prestação de serviços ou aquisição de bens, para contratação 

futura, de fornecedores que se obrigam, vinculativamente, a manter 

condições a serem praticadas por determinado período de tempo, e conforme 

as disposições contidas no instrumento convocatório e nas propostas 

apresentadas (MEIRELLES, 2015, p.393). 

 

 

De acordo com a definição prevista no Decreto nº 7.892/13, “SRP é o conjunto de 

procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de 

bens, para contratações futuras”.  

Segundo Santana (2014, p. 369), o SRP “não é uma modalidade de licitação, mas 

é um procedimento plástico e diferenciado”. Para Jacoby Fernandes (2015, p. 32) é um 

“procedimento especial de licitação que se efetiva por meio de uma concorrência ou pregão 

sui generis, selecionando a proposta mais vantajosa, com observância do princípio da 

isonomia, para eventual e futura contratação pela Administração”. 

Justen Filho (2012) conceitua o registro de preços como: 

 

Um cadastro normativo, constituído como um cadastro de produtos e 

fornecedores, selecionados mediante licitação, para contratações sucessivas 

de bens e serviços, respeitados lotes mínimos e outras condições previstas no 

edital (JUSTEN FILHO, 2012, p.218). 

 

Segundo (JUSTEN FILHO, 2012; NUNES; DANTAS, 2012), o SRP difere da 

situação comum, na qual a Administração seleciona um fornecedor e uma proposta para 

realizar uma contratação específica, pois permite a seleção de fornecedor e proposta para 

contratações não específicas, seriadas, que poderão ser realizadas quantas vezes a 

Administração desejar, dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços.  
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2.2.1. Características do SRP 

 

De acordo com o art. 3º do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que 

regulamenta o SRP atualmente no âmbito federal, ele poderá ser adotado nas seguintes 

hipóteses: 

 

a) quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 

contratações frequentes; 

b) 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; 

c) 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 

d) quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 

quantitativo a ser demandado pela Administração (Art 3º, Dec nº 7.892/13). 
 

 

O SRP, que anteriormente somente podia ser realizado na modalidade 

concorrência, passou também a poder ser realizado no pregão, de acordo com o art. 11 da Lei 

nº 10.520, a seguir transcrito: 

 

Art. 11.  As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando efetuadas 

pelo sistema de registro de preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme 

regulamento específico. 

 

 

Além de poder se submeter, tanto ao procedimento do pregão, quanto à 

concorrência, Santana (2014) destaca outras características básicas do SRP, tais como:  

 

 
- a administração pública não fica obrigada a contratar, mesmo a despeito da 

existência de preços registrados; 

- em contrapartida, a Administração fica obrigada a adquirir do detentor do 

melhor preço (não pode, por exemplo, contratar com aquele que ofertou 

proposta superior); 

- os preços registrados se mantêm no tempo, salvo excepcionalidades 

previstas em norma; [...]; 

- a validade da ata é de um ano [...] (SANTANA, 2014, p 376).  

 

Outra característica importante do SRP consiste no fato de gerar uma ARP, que, 

de acordo com o Decreto 7.892/13, é definida como: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm#art15
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Documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso 

para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos 

participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições 

contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas. 

 

 

A Orientação Normativa nº 21 expedida pela Advocacia-Geral da União (AGU) 

veda aos órgãos públicos federais a adesão à Ata de Registro de Preços quando a licitação 

tiver sido realizada pela administração pública estadual, municipal ou do distrito federal, bem 

como por entidades paraestatais, “mas, a estes, é facultada a adesão à ata de registro de preços 

da Administração Pública federal” (MEIRELLES, 2015, p. 401). Apesar de não concordar 

com esta situação, Jacoby Fernandes (2015) explica que tal fato é justificado pelo princípio da 

publicidade, pois é considerado que as atas dos órgãos federais possuem uma divulgação mais 

ampla do que as atas dos órgãos estaduais e municipais e não poderia ser permitida “a adesão 

do carona em atas que tiveram menor divulgação” (JACOBY FERNANDES, 2015, p. 175). 

 

2.2.2. Atores no SRP e principais atribuições 

2.2.2.1. Órgão gerenciador (OG) 

 

É o órgão ou entidade da administração pública responsável pela condução do 

conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de 

Preços dele decorrente. As atribuições do Órgão Gerenciador na Administração Pública 

Federal estão previstas no Art. 5º do Decreto 7.892/2013, a seguir transcrito: 

 

 
Art. 5º Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e 

administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte: 

I - registrar sua intenção de registro de preços no Portal de Compras do 

Governo federal; 

II - consolidar informações relativas à estimativa individual e total de 

consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou 

projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e 

racionalização; 

III - promover atos necessários à instrução processual para a realização do 

procedimento licitatório; 

IV - realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da 

licitação e, consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos 

órgãos e entidades participantes, inclusive nas hipóteses previstas nos §§ 2º e 

3º do art. 6º deste Decreto;   

V - confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o 

objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência 

ou projeto básico; 

VI - realizar o procedimento licitatório; 

VII - gerenciar a Ata de Registro de Preços; 
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VIII - conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; 

IX - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 

decorrentes de infrações no procedimento licitatório;  

X - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 

decorrentes do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços 

ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas 

próprias contratações; e 

XI - autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo 

previsto no § 6º do art. 22 deste Decreto, respeitado o prazo de vigência da 

ata, quando solicitada pelo órgão não participante. 

 

Pode-se verificar que o órgão gerenciador deve realizar uma série de medidas a 

mais em um pregão SRP comparado com um pregão convencional, tanto na fase interna, 

quanto na externa. Na fase interna, deve registrar sua intenção de registro de preços no Portal 

de Compras do Governo federal para que os demais órgãos possam manifestar a intenção de 

entrarem no SRP como participantes. Na fase externa, deve gerenciar a Ata de Registro de 

Preços, autorizando as solicitações de adesões pelos caronas, além de ser responsável também 

por conduzir eventuais renegociações dos preços registrados na ARP. 

 

2.2.2.2. Órgão participante (OP) 

 

É o órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos 

iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a Ata de Registro de Preços. Jacoby 

Fernandes (2015, p.172) define esses órgãos como “aqueles que, no momento da convocação 

do órgão gerenciador, comparecem e participam da implantação do SRP, informando os 

objetos pretendidos, qualidade e quantidade”. 

  As atribuições dos Órgãos Participantes  na Administração Pública Federal estão 

previstas no Art. 6º do Decreto 7.892/2013, a seguir transcrito: 

 

Art. 6º O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse 

em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento ao 

órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, local de entrega e, quando 

couber, cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de 

referência ou projeto básico, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, adequado ao registro de 

preços do qual pretende fazer parte, devendo ainda: 

I - garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços estejam 

formalizados e aprovados pela autoridade competente; 

II - manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção 

de Registro de Preços, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da 

realização do procedimento licitatório; e 

III - tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais 

alterações, para o correto cumprimento de suas disposições. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm
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Como se pode notar, o órgão participante entra no SRP ainda na fase interna, 

manifestando interesse em participar do registro de preços lançados pelo órgão gerenciador. 

Suas quantidades irão se somar às quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador 

compondo o total a ser adquirido na ARP. 

Assim como o gerenciador, os participantes não tem obrigação de adquirirem as 

quantidades previstas na ARP. 

 

2.2.2.3. Órgão não participante ou carona 

 

Em sede regulamentar, o carona surgiu com o Decreto federal nº 3.931/01, que 

regulamentava à época o SRP no âmbito federal, e, em seu art. 8º, permitiu que durante a 

vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da Administração, que não 

tivesse participado do certame licitatório, passasse a utilizá-la mediante prévia consulta ao 

órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

A utilização por um órgão administrativo do sistema de registro de preços alheio 

vulgarizou-se sob a denominação de carona, que traduz em linguagem coloquial a ideia de 

aproveitar o percurso que alguém está desenvolvendo para concluir o próprio trajeto, sem 

custos (JACOBY FERNANDES, 2007). 

Nesse sentido, Santana (2014, p.388) afirma que: 

 

 
Carona é apelido que se convencionou dar àquela unidade administrativa que 

se vale da ata (e de todo o procedimento) de outrem para efetuar aquisições; 

o carona não é o gerenciador da ata e tampouco dela participou. Apenas, 

como diz o nome vulgar, pega carona em ata alheia. 

 

 

Para Reis (2008, p. 4), o carona é: 

 

 
Um órgão/entidade da Administração que não participou da licitação para 

registro de preços, nem como gerenciador, tampouco como participante. Em 

determinado momento, precisando adquirir um bem ou contratar um serviço 

comum, a Administração, em estando obrigada a, nos termos do 

ordenamento jurídico vigente, realizar licitação, poderá evitar esse 

procedimento aderindo a uma Ata de Registro de Preços que esteja dentro do 

seu prazo de validade. (REIS, 2008, p. 4). 

 

Diferentemente dos demais atores mencionados anteriormente, o carona entra no 

SRP na fase externa, depois que o certame foi realizado e já foi gerada a ARP. O seu ingresso 
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como carona se dá por meio de solicitação de autorização ao órgão gerenciador para aderir à 

ARP do certame. 

Outra importante diferença em relação ao carona consiste no fato de que o carona 

é obrigado a adquirir/ contratar toda a quantidade de bens ou serviços informada na 

solicitação ao órgão gerenciador. 

 A Figura 1 abaixo apresenta a sequência resumida de como os atores 

supracitados atuam e interagem em um pregão SRP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Não 

                                                     Sim 

 

 

                                               

                                                                         Não 

                                                 Sim 

                                                               

 

UGG 

Lança a intenção de realizar o Pregão SRP no IRP 

(Intenção de Registro de Preços) do Comprasnet. 

UGP 

Manifestam interesse, via IRP, em participar do Pregão 

SRP a ser realizado 
Deverá realizar a 

aquisição pretendida por 

outros meios 
 UGG 

Consolida as necessidades de todas UGP 

 

UGG 

Realiza o Pregão SRP 

 

É gerada a ARP contendo as quantidades da UGG e das 

UGP 

Carona 

Pede autorização à UGG para aderir à ARP 

Carona 

Verifica se o fornecedor tem condições em lhe fornecer 

Carona 

Adquire até a quantidade total prevista na 

ARP 
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Figura 1: Atuação dos atores no SRP 
(Fonte: Elaborado pelo autor com base na Portaria Nº 01 - SEF, de 27 de janeiro de 2014, que normatiza, no 

âmbito do Exército, o Sistema de Registro de Preços) 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. A eficiência nas contratações Administração Pública 

 

Segundo Abrucio (1997), foi no “contexto de escassez de recursos públicos, 

enfraquecimento do poder estatal e de avanço de uma ideologia privatizante que o modelo 

gerencial se implantou no setor público” na década de 80, com as Reformas da Nova Gestão 

Pública realizadas na Inglaterra de Margareth Thatcher e nos Estados Unidos de Ronald 

Reagan, que priorizaram a gestão com foco em resultados, propondo cortes de gastos e 

redução do tamanho do Estado. 

Esse modelo de administração pública foi o primeiro a considerar como essencial 

o problema da eficiência na administração pública, tendo em vista a falta de eficiência do 

modelo burocrático de administração para atender as novas demandas do mundo globalizado 

que surgiram no século XX. Nesse sentido, Bresser Pereira (1995) afirmou no Plano Diretor 

da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) que: 

 

 
Administração Pública Gerencial – Emerge na segunda metade do século 

XX, como resposta de um lado, à expansão das funções econômicas e sociais 

do Estado, e, de outro, ao desenvolvimento tecnológico e à globalização da 

economia mundial, uma vez que ambos deixaram à mostra os problemas 

associados ao modelo anterior. A eficiência da administração pública – a 

necessidade de reduzir custos e aumentar a qualidade dos serviços, tendo o 

cidadão como beneficiário – torna-se então essencial. A reforma do aparelho 

do Estado passa a ser orientada predominantemente pelos valores da 

eficiência e qualidade na prestação dos serviços públicos e pelo 

desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações (BRASIL, 1995, 

p. 15). 
 

 

O Princípio da Eficiência compreende a produção dos resultados almejados pela 

Administração Pública, em tempo hábil e preciso, com o menor desperdício possível, visando 

atender ao interesse público. Di Pietro (2014) esclarece que esse princípio apresenta-se em 

dois aspectos:  

 

Pode ser considerado em relação ao modo de atuação do agente público, do 

qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr 

os melhores resultados; e em relação ao modo de organizar, estruturar, 

disciplinar a Administração Pública, também com o mesmo objetivo de 

alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público. (DI 

PIETRO, 2014, p.84).  
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Em relação à importância da eficiência no país, destaca-se a Emenda 

Constitucional, nº 19, de 4 de junho de 1998, que acrescentou a eficiência no artigo 37 da 

Constituição Federal, elevando-a à condição de princípio constitucional da Administração 

Pública, ao lado da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. 

Para Justen Filho (2012) as contratações públicas, “processo por meio do qual o 

governo busca obter bens e serviços necessários ao seu funcionamento, em conformidade com 

as leis e as normas vigentes” (SCHMIDT; ASSIS, 2011, p. 9) passaram a assumir um papel 

importante na eficiência econômica do Estado, tendo em vista que, pelo “princípio da 

especialização, [...] é muito mais eficiente que o Estado se dedique às atividades essenciais 

atribuídas pela Nação e promova a contratação de terceiros para obter os bens e serviços de 

que necessita” (JUSTEN FILHO, 2012, p. 12).  

Este último autor também afirmou que “os gastos públicos são um fator essencial 

para a promoção do desenvolvimento econômico e social”, devido à relevância desses valores 

e, nesse sentido, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

informou que as compras governamentais brasileiras podiam atingir cerca de 5 a 20% do PIB 

em 2005 (AURIOL, 2005). Nesse mesmo ano, as compras públicas de bens e serviços nas 

esferas federal, estadual e municipal representaram 6% do PIB, equivalente à R$ 114,2 

bilhões (TRIDAPALLI et al., 2011), cujos gastos representaram em torno de 36% dos 

orçamentos das unidades governamentais. 

 

3.2. A pesquisa de preços e a eficiência das compras públicas  

 

Segundo a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG), a pesquisa de preços assume grande 

importância no cumprimento da meta pela administração de “clareza e lisura das relações e 

ótima utilização do dinheiro público para o atendimento satisfatório das demandas da 

sociedade” (VELAME, 2016, p. 32), ao afirmar no seu Caderno de Logística
1
 que: 

 

 

 

 
1
 Caderno de Logística – Pesquisa de Preços: Guia de orientação sobre a Instrução Normativa nº 5/2014 – 

SLTI/MPOG que dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços 

para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral – Acessado em: 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/gestor-de-compras/cadernos-de-logistica.
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No âmbito das aquisições públicas, a pesquisa de preços possui como uma 

das principais finalidades, estimar o custo do objeto para fins de análise 

quanto à existência de recursos orçamentários suficientes para o pagamento  

da despesa com a contratação e servir de parâmetro objetivo para julgamento 

das ofertas apresentadas quando da aceitação das propostas. 

 

 

Ao longo dos anos, houve mudanças de entendimento do TCU em relação à 

efetiva pesquisa de preços no mercado a ser realizada pelos gestores a fim de atestar a 

compatibilidade dos preços apresentados pelo licitante vencedor com os de mercado. 

Em 2007, o TCU, por meio do Acórdão 127 Plenário, determinou que deveria ser 

estabelecido um procedimento padronizado de pesquisa de preços, no qual fosse exigido o 

mínimo de três propostas junto à fornecedores do ramo do material ou serviço a ser adquirido 

ou contratado. 

Em 2008, por meio do Acórdão 670 Plenário, aquele Tribunal acrescentou que, 

além das pesquisas de preços realizadas junto aos fornecedores, também deveriam ser 

consultadas outras fontes como, por exemplo, outros órgãos da Administração Pública, em 

conformidade com o disposto no art. 6º, inciso IX, “f”, c/c art. 43, inciso IV da Lei nº 

8.666/1993.  

Nesse sentido crescente de exigências, pode-se citar o Acórdão nº 819/2009 – 

TCU – Plenário, com o seguinte trecho transcrito: 

 
“Item 1.7.2. faça o orçamento do objeto a ser licitado em “cesta de preços 

aceitáveis” oriunda, por exemplo, de pesquisas junto à cotação específica 

com fornecedores, pesquisa em catálogos de fornecedores, pesquisa em 

bases de sistemas de compras, avaliação de contratos recentes ou vigentes, 

valores adjudicados em licitações de outros órgãos públicos, valores 

registrados em atas de SRP e analogia com compras/contratações realizadas 

por corporações privadas, desde que, com relação a qualquer das fontes 

utilizadas, sejam expurgados os valores que, manifestamente, não 

representem a realidade do mercado, à luz do art. 6º, inc. IX, alínea “f”, da 

Lei nº 8.666/93.”  

 
 

Seguindo esta tendência de entendimento, em 27 de junho de 2014, a Secretária 

de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, visando aperfeiçoar o procedimento de pesquisa de preços de mercado no âmbito das 

contratações efetuadas por órgãos e entidades da Administração Pública federal direta, 

autarquias e fundações, editou a Instrução Normativa nº 05, dispondo sobre os procedimentos 

administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e 

contratação de serviços em geral. 
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A referida IN estabeleceu no art. 2º que os órgãos e entidades integrantes do 

Sistema de Serviços Gerais (SISG) deveriam utilizar um dos parâmetros de pesquisa abaixo, 

na seguinte ordem:  

 

I - Portal de Compras Governamentais - 

www.comprasgovernamentais.gov.br; 

II - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos 

especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de 

acesso; 

III - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou 

concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de 

preços; ou 

 IV - pesquisa com os fornecedores. 

 
 

Ou seja, a SLTI/MPOG considerava que a pesquisa de preços junto aos 

fornecedores deveria ser o último recurso a ser utilizado como parâmetro nas pesquisas de 

preços. Além disso, exigia pelo menos três preços em qualquer um desses parâmetros 

utilizados. 

Porém, pouco tempo depois, por intermédio da Instrução Normativa nº 07, de 29 

de agosto de 2014, alterou-se a IN nº 05, passando-se a exigir os mesmos parâmetros 

supracitados, porém sem considerar a ordem dos parâmetros.  

Além disso, passou-se a admitir a pesquisa de um único preço, no caso da 

consulta a atas de registro de preços consultadas no Portal de Compras Governamentais. 

Em relação a esta última alteração, a Consultoria Zênite registrou o seguinte 

entendimento: 

 
Não obstante a impossibilidade de apontar, de plano, a legalidade do 

procedimento descrito no §1º do art. 2º da IN SLTI nº 05/14 – segundo o 

qual seria possível estabelecer o valor estimado da futura contratação com 

base em apenas um referencial de preço, desde que este se trate de um valor 

cuja fonte seja o Portal de Compras Governamentais -, não parece que essa 

conduta seja a mais recomendável. A Administração deve definir o preço 

estimado com base em mais de um contrato pesquisado no Comprasnet e, em 

determinadas situações, deve ampliar as fontes de pesquisa para definir a 

estimativa mais real possível em face dos valores de mercado. 
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3.3. O dever constitucional de licitar  

 

“Segundo o previsto no art.37, inciso XXI, da CF/88, todo contrato administrativo 

deve ser precedido, como regra, de uma licitação” (JUSTEN FILHO, 2012, p. 11), que é 

definida como: 

O procedimento administrativo destinado a selecionar, segundo critérios 

objetivos predeterminados, a proposta de contratação mais vantajosa para a 

administração e a promover o desenvolvimento nacional sustentável, 

assegurando-se a ampla participação dos interessados e o seu tratamento 

isonômico, com observância de todos os requisitos legais exigidos (JUSTEN 

FILHO, 2012, p.11). 

 

 

O dispositivo constitucional supracitado foi regulamentado pela Lei 8.666 de 21 

de Junho de 1993 que estabeleceu as normas gerais sobre licitações e contratos no âmbito da 

administração direta e indireta. Porém, segundo Justen Filho (2012), o contexto de corrupção 

e de grande mobilização popular existente na década 90, levou a Lei 8.666/93 ou Lei Geral de 

Licitações (LGL) a disciplinar o tema com regras extremamente formais e detalhadas, que 

passaram a ser responsabilizadas por retirar a discricionariedade dos gestores, “impedindo a 

eficiência na gestão da coisa pública” (JUSTEN FILHO, 2012, p. 18). 

Além de considerar que essas regras muito rígidas e engessadas da lei não 

favorecem a inteligência e a inovação nas compras, Fiuza (2015) considera que a falta de 

uniformização da interpretação da lei e a ausência de incentivos a boas compras confundem 

os gestores e os induzem a comportamentos burocráticos. 

Sobre esse assunto, Justen Filho (2012) defende a Lei de Licitações, afirmando 

que é impossível controlar as aquisições públicas sem os processos licitatórios. Ele argumenta 

ainda que este instrumento é o meio capaz de gerar economicidade, igualdade e moralidade 

nas contratações públicas, além disso, ressalta que: 

 

A maior causa das dificuldades nas contratações públicas é a elaboração 

defeituosa dos atos convocatórios das licitações. Os defeitos da Lei nº 8.666 

são agravados por interpretações mecanicistas, que pretendem enfrentar o 

diploma legal como se fosse uma espécie de ‘manual de instruções’.[...] São 

incluídas exigências dispensáveis e despropositadas. Em contrapartida, 

regras úteis e necessárias deixam de constar do ato convocatório (JUSTEN 

FILHO, 2012, p. 18).  
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3.4.  Vantagens do pregão 

 

Ao contrário da lei nº 8.666, o pregão é considerado pela maior parte dos autores 

como uma ferramenta que propicia mais eficiência e proporciona diversas vantagens nas 

compras públicas. Dentre essas vantagens do pregão, Jacoby Fernandes (2015) afirma que: 

 

No ano 2000, a Administração Federal experimentou uma revolução na 

licitação com a instituição do pregão, uma nova modalidade. Em seguida, foi 

lançado o pregão eletrônico que, utilizando os recursos da comunicação à 

distância, por meio eletrônico, trouxe contornos até então inimagináveis no 

formal e ortodoxo processo licitatório (JACOBY FERNANDES, 2015, 

p.75).   
 

 

De acordo com o entendimento de Menezes, Silva e Linhares, (2007), o Pregão: 

 

Representa um aperfeiçoamento no regime de licitações para a 

Administração Pública. [...] possibilita o incremento da competitividade e a 

ampliação das oportunidades de participação nos processos de licitação, 

contribuindo para a redução das despesas, sobretudo as de custeio da 

máquina administrativa, indo ao encontro das metas de ajuste fiscal 

(MENEZES, SILVA e LINHARES, 2007, p. 13). 

 
 

Para Santana (2014), dentre as vantagens do pregão, estão as seguintes: 

 

Desburocratização nos processos de contratação, agilidade, celeridade, 

eficiência e economia nas contratações, melhor gerenciamento da despesa 

pública, publicidade e transparência do procedimento, controle da atividade 

administrativa realizada em tal setor e ampliação da disputa entre 

fornecedores e prestadores de serviços (SANTANA, 2014, p. 53). 

 

O pregão trouxe agilidade às contratações realizadas quando apresentou a 

inversão das fases licitatórias, evitando a análise inicial dos documentos de habilitação de 

todos os participantes “que ocasionava um infindável trabalho de conferir documento por 

documento” (PORTELA, 2012, p. 13). 

Por ser baseado na internet, o pregão eletrônico influencia fortemente a 

transparência e a competitividade. A transparência é obtida, pois o pregão eletrônico permite 

tanto às empresas, quanto ao cidadão comum, a possibilidade de acompanhar todo o processo 

licitatório, desde a sua publicação no Portal Comprasnet, até a sua finalização com a 

divulgação do vencedor e do preço praticado. Portela (2012) acrescenta o fato de o pregão 

permitir que os participantes somente sejam “identificados, numa licitação, tanto pelo 
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pregoeiro, [...] quanto pelos fornecedores, entre si, depois de concluída a sessão de lances, 

com a definição do primeiro colocado” (PORTELA, 2012, p. 13). 

Segundo esse autor, a maior competitividade do pregão é: 

 
Consequência automática da maior extensão territorial alcançada pela 

divulgação das licitações, na Internet – através do site de compras do 

Governo, o www.comprasnet.gov.br – permite-se, também, a participação do 

maior número de fornecedores interessados, aumentando significativamente 

a competitividade (PORTELA, 2012, p. 14).  
 

 

Santos (2015) acrescentou outras vantagens ao afirmar que: 

 

O pregão eletrônico foi introduzido para a busca de algumas finalidades e 

vantagens, tais como: agilidade nas aquisições de bens e serviços, garantia 

de transparência, maior segurança, otimização dos recursos, interação de 

diversos sistemas, redução de custos aos fornecedores e inibição à formação 

de cartéis (SANTOS, 2015, p.420).  

 

Jacoby Fernandes (2015) também incluiu a segurança entre as vantagens do 

pregão eletrônico ao afirmar que: 

 

Um dos grandes argumentos em prol da aplicação do pregão, na forma 

eletrônica, é a sua capacidade de divulgação em prol da amplitude de 

participantes. De certo modo, os agentes que o utilizam sentem-se seguros 

porque o sistema não revela quem são os licitantes, fortalecendo o 

argumento da impessoalidade na gestão da licitação (JACOBY 

FERNANDES, 2015, p. 356). 
 

 

Em relação às vantagens do pregão, Portela (2012) acrescenta a economicidade, 

ao afirmar que: 

O critério do menor preço, conjugado com a abertura da proposta comercial, 

antes da habilitação, e a sessão de lances em que vence quem oferecer o 

produto, tal qual solicitado, pelo menor preço, possibilita, também, à 

Administração, comprar mais barato (PORTELA, 2012, p. 14). 

 
 

Com todas as vantagens supracitadas, o pregão se tornou obrigatório para a 

aquisição de bens e serviços comuns e sua participação nas aquisições públicas vem 

crescendo a cada ano. Nessa esteira Jacoby Fernandes (2015) aduz que: 

 

No ano de 2008 a modalidade pregão respondeu por R$ 12,2 bilhões 

(73,7%) do valor de bens e serviços licitados e por 33.972 processos de 

compras (79,4%) dos procedimentos. [...] já no exercício de 2010 as 

http://www.comprasnet.gov.br/
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aquisições pela modalidade fecharam na cifra de R$ 26,2 bilhões (JACOBY 

FERNANDES, 2015, p. 356). 

 
 

Em relação à economia proporcionada pelo uso do pregão, segundo Jacoby 

Fernandes (2015, p. 356), “nos últimos 8 anos a economia gerada para os cofres públicos foi 

de R$ 19,6 bi, como resultado da diferença entre o valor de referência dos produtos [...] e o 

que é efetivamente pago pelo governo”.  

Além disso, o pregão também “passou a [...] viabilizar e materializar” 

(SANTANA, 2014, p. 366) a utilização do SRP.  

 

3.5. Vantagens do SRP 

 

“O SRP é uma das mais úteis e interessantes alternativas de gestão de 

contratações colocadas à disposição da Administração Pública” (JUSTEN FILHO, 2012, p. 

218) e a conjunção desse instituto com o pregão, “com suas características e especificidades, 

facilitam as aquisições públicas” (SANTANA, 2014, p.367), proporcionando-lhe várias 

vantagens. Dentre essas vantagens, Carvalho (2008) identificou as seguintes: 

 

3.5.1. Falta de exigência de uma dotação orçamentária prévia à licitação  

 

O Manual Licitações e Contratos - Orientações e Jurisprudência do TCU
2
 (2010, 

p. 26) estabelece que:  

 

 
Uma vez definido o que se quer contratar, é necessário estimar o valor total 

do objeto, mediante realização de pesquisa de mercado. Deve-se ainda 

verificar se há previsão de recursos orçamentários para o pagamento da 

despesa e se esta se encontra em conformidade com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

 

 

A descentralização de créditos orçamentários no Brasil geralmente ocorre de 

maneira intempestiva, dificultando o planejamento dos gestores no contexto organizacional, 

pois, ao receberem a maior parte dos recursos no final do exercício financeiro, os gestores não 

 

 
2
 Acessado em http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2057620.PDF 
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dispõem de tempo suficiente para a elaboração do processo licitatório previsto na lei nº 

8.666/93. 

Nesse contexto, (REZENDE; CUNHA, 2014, p. 58) explicam que: 

 

Os gestores públicos não conhecem seu fluxo de caixa e, na melhor das 

hipóteses, sabem que são titulares de um crédito inscrito na lei orçamentária, 

mas não sabem se o crédito será liberado, quando será de fato recebido, em 

que momento os recursos estarão disponíveis, e se o ritmo de liberação é 

compatível com o cronograma físico das atividades e com o prazo requerido 

para cumprir as formalidades legais. Cientes desta situação de incertezas em 

relação ao prazo para o recebimento dos valores contratados. 

 

Dessa forma, a não exigência de dotação orçamentária prévia à realização da 

licitação SRP permite uma maior rapidez na contratação e otimiza a realização dos gastos, já 

que “a administração efetiva a licitação e, após registrados os preços, aguarda a liberação de 

recursos. Tão logo isso ocorre, as contratações podem fazer-se imediatamente” (JUSTEN 

FILHO, 2012, p. 220). 

Com a adoção do Sistema de Registro de Preços, a Administração deixa a 

proposta mais vantajosa previamente selecionada, ficando no aguardo da aprovação dos 

recursos orçamentários e financeiros (JACOBY FERNANDES, 2015, p. 91). O SRP permite 

que o gestor possa realizar o planejamento e o pregão SRP desde o início do exercício 

financeiro, independentemente da existência ou não de recursos, que somente serão 

necessários quando da realização da aquisição. Assim, se os recursos forem 

intempestivamente liberados no final do ano, fato que ocorre muitas vezes no Brasil, bastará 

ao gestor realizar as aquisições por meio de empenhos, de acordo com a ARP, pois o certame 

já fora realizado anteriormente. 

Essa característica permite, principalmente, que os órgãos resolvam o 

contingenciamento do orçamento, “um grave problema que acomete os governos em todos os 

níveis (federal, estadual e municipal)” (CARVALHO, 2008, p.34). 

 

3.5.2. Eliminação do fracionamento de despesa  

 

O fracionamento de despesa, um dos mais frequentes problemas encontrados em 

auditorias de órgãos de controle interno e/ou externo, ocorre quando diversas licitações para 

um mesmo objeto são realizadas em um mesmo exercício financeiro, ou ainda pior, quando 

seguidas dispensas de licitação são realizadas e, quando somadas, implicariam o dever de 

licitar, já mencionado no subitem 2.2. 
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Para Jacoby Fernandes (2015, p. 95), “com a adoção do SRP, o problema do 

fracionamento de despesa deixa de existir, porque se faz uma ampla concorrência ou amplo 

pregão de tudo que se quer comprar no exercício”.  

 

3.5.3. Redução de estoques 

 

Segundo Jacoby Fernandes (2015, p. 94) “uma das tendências da atual 

Administração é reduzir o capital imobilizado” e grandes estoques significam grandes 

volumes de capital imobilizado, custos com armazenagem e vigilância e aumento do índice de 

perda por prazo de validade. 

Com a adoção do SRP, a administração pode fazer diversos pedidos, em curto 

espaço de tempo e com rapidez, quando surgir a necessidade, em procedimento semelhante à 

aquisição de bens e serviços pela iniciativa privada conhecida como Just-in-time, processo de 

fabricação criado por empresas japonesas, que preconiza o fim dos estoques de matérias-

primas, com a entrega de insumos sendo feita ao mesmo tempo em que o bem é produzido.  

 

 

3.5.4. Economicidade processual 

 

Uma vez que não há necessidade de se repetir várias licitações no período de 12 

meses, para demandas rotineiras e frequentes, o Sistema de Registro de Preços reduz o 

número de licitações. Segundo Jacoby Fernandes (2007), o tempo gasto no início, durante a 

implantação do SRP, é compensado pela diminuição do número de licitações, conforme se 

amadurece a cultura de utilização do Sistema. Isso acontece porque os servidores passam a 

perceber que, quanto maior for esforço na fase de planejamento das necessidades e previsão 

de consumo, menor será o número de licitações necessárias para atendimento das demandas. 

Para Jacoby Fernandes (2015, p. 97) “ao reduzir o número de licitações, reduz-se o número de 

recursos administrativos - materiais e humanos -, barateando o custo da licitação”. 

Nessa esteira, Justen Filho (2012) considera que: 

 

A primeira grande vantagem do sistema de registro de preços reside na 

supressão da multiplicidade de licitações contínuas e seguidas, versando 

sobre objetos semelhantes e homogêneos. [...] elimina a burocracia, os custos 

e os desgastes referentes a uma grande quantidade de licitações (JUSTEN 

FILHO, 2012, p.219). 
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3.5.5. Maior prazo para contratação 

 

A adoção do SRP garante uma maior flexibilidade ao administrador. O SRP 

elimina o problema que ocorre em um pregão comum, no qual “a administração tem o prazo 

de sessenta dias, contados da entrega das propostas, para realizar a contratação. Após esse 

prazo, poderá ser constrangida a realizar uma nova licitação, para o mesmo fim” (JUSTEN 

FILHO, 2012, p. 220), pois a validade da proposta contida na ARP é de até um ano. 

 

 

3.5.6. Maior flexibilidade nas quantidades adquiridas 

 

Enquanto “em uma licitação comum, a Administração tem o dever de fixar, no ato 

convocatório, as quantidades e as qualidades dos produtos que contratará” (JUSTEN FILHO, 

2012, p. 221), sendo obrigada a adquirir uma quantidade entre 25% acima ou abaixo dessa 

quantidade fixada, por força do art. 65, §1º da Lei 8.666/93, no pregão SRP, a Administração 

tem maior flexibilidade, pois “estima as quantidades máximas e mínimas. Posteriormente 

estará autorizada a contratar as quantidades que forem adequadas à satisfação das 

necessidades” (JUSTEN FILHO, 2012, p. 221), até o limite da quantidade estabelecida na 

ARP.  

 

 

3.5.7. Amplia a participação de pequenas e médias empresas 

 

O SRP prestigia significativamente a ampliação da participação das pequenas e 

médias empresas, ao obrigar o parcelamento das compras em “itens autônomos e com lotes de 

aquisições de dimensões diferentes” (JACOBY FERNANDES, 2015, p. 99). 

 

 

3.6. Desvantagens do SRP 

As principais desvantagens do SRP encontradas na literatura estão relacionadas à 

ilegalidade e à falta de limitação ao número de caronas e serão abordadas com mais detalhes 

no item que tratará das críticas a esse polêmico ator. Além disso, foram encontradas também 

as seguintes desvantagens do SRP: 
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3.6.1. Risco de obsolescência e incompletude 

 

Por ser um cadastro contendo produtos padronizados, o SRP apresenta os 

inconvenientes da obsolescência e da incompletude. Obsolescência, pois durante a validade da 

ARP, “podem surgir novos produtos” mais baratos e “mais adequados” às necessidades da 

Administração do que os produtos cadastrados na ata. Já a incompletude advém da grande 

possibilidade de as “especificações ou qualidades genéricas” dos produtos no SRP não 

atenderem a necessidades específicas de um produto “não constante do registro de preços” 

(JUSTEN FILHO, 2012, p. 221). 

 

3.6.2. Maior necessidade de planejamento e coordenação 

 

Nas aquisições e contratações realizadas por meio de SRP, pode-se consolidar em 

um mesmo certame bens a serem adquiridos ou serviços a serem prestados em vários órgãos 

distintos. Este fato gera para o Órgão Gerenciador, aquele que executa o certame, a 

necessidade de ampliar as medidas de planejamento e coordenação, tanto na fase interna, 

quando deve realizar ampla pesquisa de mercado, quanto na fase externa, quando deve 

realizar procedimentos, visando realizar um certame envolvendo vários órgãos além de 

gerenciar os preços e a ata. 

Nesse sentido Santana (2014) afirma que: 

 
Integra o quadro negativo a falta de planificação na Administração Pública e 

[...] o SRP – em ambientes tais – destina-se ao insucesso. Dizemos isso 

porque o SRP é todo sistêmico; do seu sucesso dependem ações que se 

encontram esparsas nos diversos setores administrativos (SANTANA, 2014, 

p. 380). 

 

3.6.3. Necessidade de atenção às variações de preço 

 

Para Carvalho (2008) um dos riscos do SRP diz respeito aos preços dos produtos e 

observa uma necessidade de atenção a mais durante a validade da ARP, ao afirmar que: 

 

A atualização dos preços é uma das vantagens conferidas, que garante ao 

fornecedor e à administração a possibilidade de estar sempre negociando a 

preço de mercado. Porém, para que isso aconteça, a administração deve estar 

atenta às variações de preço no mercado, preferencialmente realizando 

pesquisas prévias às contratações, o que demanda tempo e recursos 

administrativos (CARVALHO, 2008, p. 40). 
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Assim, no SRP, a pesquisa de preços assume uma importância ainda maior, pois, 

além da prévia ampla pesquisa ser requisito essencial de validade da licitação SRP, como 

ocorre na licitação convencional, Jacoby Fernandes (2015) acrescenta que a atualização de 

preços no SRP afasta “uma das maiores preocupações que afeta os órgãos que promovem 

licitações para a compra por um exercício, e, também, dos que assumem o compromisso de 

fornecer para órgãos públicos durante um ano, [...] a defasagem do preço em relação ao 

mercado” (JACOBY FERNANDES, 2015, p. 259). 

No âmbito do Exército Brasileiro, a Secretaria de Economia e Finanças, Órgão 

Normativo do Exército na área financeira, expediu a Portaria nº 01, de 27 de janeiro de 2014, 

estabelecendo a documentação mínima que deve conter os processos realizados pelos órgãos 

gerenciadores, participantes e, principalmente, pelos caronas do exército.  

Dentre a documentação mínima prevista para os processos dos caronas elencada 

no Art. 18 da portaria supracitada, se destaca a pesquisa de preços, que se destina a 

demonstrar a vantagem ou economicidade da Ata aderida em relação às demais formas 

possíveis de aquisição do mesmo bem.  

 

3.7. Vantagens do carona 

 

Os defensores do carona, dentre os quais Jacoby Fernandes (2007), consideram 

que a adoção do carona no SRP instituiu no país a possibilidade de a proposta mais vantajosa em uma 

licitação ser aproveitada por outros órgãos e entidades que necessitam de objetos semelhantes, em 

quantidade igual ou menor do que o máximo registrado, evitando a necessidade de repetição de um 

processo oneroso, lento e desgastante para alcançar a proposta mais vantajosa. 

É claro que a carona permite o aproveitamento do melhor preço em uma licitação 

por outro órgão, conforme afirmam os defensores desse ator, porém não é claro se o preço da 

licitação aproveitada é o melhor preço dentre todos os pregões SRP vigentes na mesma época.   

Nessa esteira, Jacoby Fernandes (2007) afirma que os controles deveriam deixar de cobrar o 

processo como um fim em si mesmo e passar a verificar se o carona demonstrou 

adequadamente que a adesão era mais vantajosa do que licitação convencional e se os preços 

de aquisição concretizam a vantagem anunciada. 

Em relação ao tempo de realização da aquisição, a carona possibilita a compra de 

qualquer bem no prazo recorde de até uma semana, permitindo às comissões de licitação a 

resolução do problema existente na administração pública de falta de tempo para o 
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planejamento das aquisições, já que “as necessidades são ditadas, com muita frequência, em 

tempos incompatíveis para proceder à licitação” (JACOBY FERNANDES, 2015, p. 97). 

“Segundo Fernandes (2007), o fornecedor do carona é uma empresa que, 

assegurando ao órgão gerenciador a certeza da disponibilidade do objeto, ainda pode, se for 

da sua conveniência, suportar a demanda de outros órgãos, pelo mesmo preço declarado na 

licitação como proposta mais vantajosa” (CARVALHO, 2008, p.46). 

Além disso, conforme o previsto no §3º, do Art. 8º do Decreto nº 3.931/01 e 

ratificado no §3º, do Art. 22 do Decreto nº 7.892/13, cada carona pode adquirir até cem por 

cento da quantidade prevista na ARP.  

Em relação a esta situação, Joel de Menezes Niebuhr (2006) afirma que: 

 
Em termos práticos: a entidade “A” promove licitação para registro de 

preços com o propósito de adquirir 500 computadores. A empresa vencedora 

assina a ata de registro de preços e, pois, compromete-se a fornecer à 

entidade “A” os 500 computadores, nos termos do que fora licitado. O 

carona consiste na possibilidade de uma outra entidade, entidade “B”, que 

não teve qualquer relação com o processo de licitação realizado, aderir à ata 

de registro de preços da entidade “A” e adquirir com base nela também 500 

computadores. Assim sendo, o fornecedor venderá 500 computadores para a 

entidade “A”, que promoveu a licitação, e outros 500 computadores para a 

entidade “B”, que não teve qualquer relação com a licitação outrora 

realizada. (NIEBUHR, 2006, p.1). 

 

Essa situação pode ser mais bem visualizada, no caso hipotético abaixo da figura 

abaixo: 

 

  

Figura 2: Exemplo das quantidades adquiridas em uma Ata de Registro de Preços 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No caso esquemático acima, o órgão gerenciador (OG) e cada um dos seis órgãos 

participantes (OP) poderiam adquirir até 100 unidades do objeto, enquanto cada um dos 
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caronas que aderissem a essa ARP poderiam adquirir até 700 unidades do objeto, que 

corresponde à quantidade total de itens da referida ARP. 

 

 

3.8.  Desvantagens do carona 

 

Jacoby Fernandes (2015) considera que esse ator tem algumas desvantagens em 

relação aos órgãos participantes, pois enquanto estes: 

 

Têm suas expectativas de consumo previstas no ato convocatório, têm dos 

fornecedores o compromisso de fornecimento e têm o direito de requisitar, 

automaticamente, todos os objetos previstos no SRP, já o atendimento dos 

órgãos meramente usuários fica na dependência de: prévia consulta ao órgão 

gerenciador; [...] aceitação, pelo fornecedor, da contratação pretendida, 

condicionada esta à não gerar prejuízo aos compromissos assumidos na ata 

de registro de preços [...]. (JACOBY FERNANDES, 2015, p.173). 
 

 

Esse mesmo autor, um dos maiores defensores do carona, também considera 

como limitação a necessidade do carona de comprovar a vantagem do uso da ata de registro 

de preços. Por todas as limitações supracitadas, ele considera que o uso do carona “não se dá 

de forma plena, como ocorre com os órgãos inicialmente admitidos” (JACOBY 

FERNANDES, 2015, p. 286) e reconhece ser: 

 
Conveniente que, ao tomar conhecimento da implantação de SRP, os órgãos 

e entidades assumam desde logo a posição de órgão participante. [...] Além 

de dispensar o procedimento adicional acima referido, a inclusão das 

expectativas de consumo pode auxiliar a reduzir o preço pelo acréscimo da 

demanda (JACOBY FERNANDES, 2015, p. 286). 

 

Furtado e Vieira (2007) comentam que a falta de planejamento existente na 

administração pública agravada pela facilidade de realização da carona, leva muitos órgãos a 

realizarem tais adesões, adequando suas necessidades aos objetos contidos nas Atas de 

Registro de Preços disponíveis no mercado e não o inverso, que seria o desejado. 

 

3.9. Críticas ao carona 

 

Diante das vantagens da carona citadas anteriormente, muitos gestores públicos 

passaram a enxergar a possibilidade da carona como uma tábua de salvação para a realização 

de suas aquisições e contratações em um prazo mais curto, sem necessitar realizar licitação, 
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verificando, antes de proceder à contratação direta sem licitação ou à licitação, se já existia 

uma ARP realizada por outro órgão público da mesma esfera, no caso dos órgãos federais, 

contendo os mesmos bens e serviços desejados em condições de vantagem de oferta sobre o 

mercado já comprovadas. Nesse sentido, Santana (2014, p. 388) afirma que “a sistemática do 

carona difundiu-se nos últimos anos embalada por facilitadores diversos”. 

Para Jacoby Fernandes (2007), o carona se tornou a figura mais polêmica do SRP. 

Apesar da existência de alguns defensores, a doutrina majoritária entende pela ilicitude de tal 

ato e a maioria dos autores criticava, principalmente, a ilegalidade de tal instituto e a falta de 

limites ao número de caronas em uma mesma licitação.  

Segundo Justen Filho (2012, p.235), “o vício mais evidente da figura do carona é 

a ilegalidade”, pois não está previsto em lei, mas apenas no Decreto Federal nº 3.931/01. 

Nesse sentido, Santana (2014, p.389) comenta: 

 

É claro que não há autorização legislativa para não licitar sob tais parâmetros. A 

Constituição Federal de 1998, matriz e fundamento de todas as leis, apenas 

possibilita exceções previstas em lei e não contempladas em simples decreto, ato 

subalterno e desprovido de qualquer força inovadora. 

 

Justen Filho (2012) acrescenta que o carona ofende outros princípios, tais como o 

da vinculação ao instrumento convocatório (edital), por não respeitar os quantitativos ali 

determinados e por serem firmados ajustes com quem não participou do sistema original, o 

princípio da obrigatoriedade da licitação, por promover a contratação sem que tenha 

participado previamente da licitação, o princípio da república, por transferir os ganhos de 

escala para o particular e o princípio da isonomia, por se realizarem contratações com o 

licitante vencedor que não observam as condições e limites estabelecidos para os demais 

licitantes no ato convocatório.  

Em relação à violação da carona ao princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório, Furtado e Vieira (2007) afirmam que, além permitir alterações ilimitadas nas 

quantidades adquiridas, a figura da carona também viola o referido princípio ao permitir até 

mesmo a alteração do objeto, a fim de se adequar às reais necessidades das caronas.  

Além das críticas jurídicas relativas a esse, outro ponto de críticas relativas às 

caronas que merece destaque consiste na falta de limites ao número de caronas em uma 

mesma licitação que existia antes do Decreto Federal 7.892, de 23 de janeiro de 2013.  

Segundo Santana (2015, p. 370), o TCU, no Acórdão nº 1.487/07, já “alertava 

sobre a adesão irrestrita, ou seja, o número elevado de caronas em uma mesma ata de registro 



 

 

  39 

 

de preços” e aquele Tribunal não considerou razoável e sim uma afronta aos princípios da 

moralidade e da impessoalidade o fato de um licitante ter celebrado contratos com a 

administração pública que totalizaram quase R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), 

apesar de ter apresentado uma proposta mais de 62 vezes menor, no valor de R$ 

32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais). Nesse caso, se todos os caronas tivessem 

ingressado como participantes, a ARP teria uma quantidade 62 vezes maior de itens que 

possibilitariam ao órgão gerenciador ter barganhado um preço mais baixo de aquisição 

(JUSTEN FILHO, 2012). 

O carona para o TCU e para a maioria dos juristas renomados sobre o tema se 

transformou em um dos principais obstáculos à eficiência, celeridade e inovações do SRP, 

pois o número elevado de caronas em uma mesma ata reduzia a economia de escala na relação 

“preço x quantidade”, além de quebrar o princípio da isonomia entre os participantes. 

No âmbito do Exército Brasileiro, a Secretaria de Economia e Finanças (SEF), 

órgão de Direção Setorial do Exército nas áreas orçamentária, financeira e patrimonial, 

expediu diversos documentos no sentido da redução do número de caronas e as 11 Inspetorias 

de Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx) existentes atualmente, que têm a missão de 

realizar o controle interno, orientando, fiscalizando e controlando as Unidades Gestoras do 

órgão espalhadas por todo o país, também começaram a recomendar a redução do número de 

caronas e o aumento do número de participantes nos pregões SRP, durante as auditorias, 

palestras e cursos de capacitação ministrados para os agentes das Unidades Gestoras 

vinculadas. 

 

3.10.  Decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 

 

Segundo Santana (2014, p. 370), “o TCU tentou traçar uma diretriz para todas as 

contratações da Administração Pública” por meio da publicação dos Acórdãos nº 1.487/2007 

e 1.233/2012. Para ele, no primeiro Acórdão, aquele Tribunal “já alertava sobre [...] o número 

elevado de caronas” e, no segundo, “mostra que a consequência das Atas de Registro de 

preços mal planejadas ou destinadas à utilização indevida trazem incalculáveis prejuízos ao 

erário”, orientando a Administração Pública a não exceder o quantitativo originalmente 

licitado”, ou seja, que 100% é, no total, não podendo ser multiplicado isso por órgão ou 

entidade”. 

Porém, esse autor acrescentou que aquele órgão de controle externo “entendeu 

não ser de sua competência ‘alterar’ as regras do SRP, eis que se tratava de competência 
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privativa do Presidente da República” (PR), emitindo o Acórdão nº 2.692, de 3 de outubro de 

2012, que adiou a eficácia do Acórdão nº 1.233 para o início de 2013,  a fim de proporcionar 

mais tempo para que os Órgãos se adaptassem às novas regras. 

Dessa forma, foi emitido pelo PR, em 23 de janeiro de 2013, o Decreto Federal nº 

7.892, revogando o Dec. 3.931/01. Para Jacoby Fernandes (2015, p. 76), esse “diploma legal 

trouxe alguns avanços com relação aos atos normativos anteriores, seja inovando conceitos ou 

apenas esclarecendo alguns já existentes”.  

De acordo com Santana (2014, p. 390), “apesar de toda comoção jurisprudencial, 

em especial do TCU, para a extinção definitiva do carona, o Poder Executivo entendeu por 

bem mantê-lo”. Dessa forma esse autor entende que “a alteração mais substancial de todas” 

proporcionada pelo Decreto 7.892/13 foi determinar que “o instrumento convocatório deverá 

determinar a quantidade máxima que poderá ser aderida pelo carona, estabelecendo que no 

total o quantitativo não pode ultrapassar 5 vezes da quantidade registrada para cada item”, 

conforme o previsto no Art. 22, §4º, a seguir transcrito: 

 

“§ 4º O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo 

decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de 

Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 

independente do número de órgãos não participantes que aderirem”. 

 

 

Tendo em vista o relativo pouco tempo de vigência do Decreto nº 7.892/13, não 

foram encontrados estudos demonstrando a sua influência no número de caronas realizadas e 

nas quantidades adquiridas por meio de adesão ou carona. 
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4. METODOLOGIA 

 

A abordagem quantitativa foi considerada mais adequada para a realização deste 

trabalho, no qual foi empregado instrumental estatístico para análise dos dados e busca das 

evidências (HAYATI; KARAMI; SLEE, 2006). Foi utilizada nesta pesquisa a taxionomia 

apresentada por Vergara (2014), que a qualifica quanto aos fins e aos meios. Quanto aos fins, 

a pesquisa foi exploratória, descritiva e explicativa. Exploratória, pois, embora o órgão não 

participante ou carona tenha sido tema de alguns estudos, esta pesquisa buscou abordá-lo com 

uma visão inovadora, a fim de trazer uma luz sobre um aspecto não observado até a presente 

data, a eficiência na prática proporcionada pela utilização da carona. Foi também descritiva, 

pois foram expostos conceitos e características importantes previstos na doutrina acerca do 

tema e descritas informações sobre fatores que poderiam influenciar na eficiência das adesões 

realizadas, tais como a pesquisa de preços e o Decreto Federal nº 7.892/13. Esses 

conhecimentos obtidos serviram de base para a realização de uma pesquisa explicativa, 

visando buscar evidências para entender de que forma esses fatores afetam ou não a eficiência 

das adesões realizadas. 

Quanto aos meios, a pesquisa inicialmente foi ex post facto, bibliográfica e 

documental. Ex post facto, pois a coleta de dados foi realizada em processos de aquisição já 

realizados pelas UG do Exército localizadas no Rio de Janeiro. Bibliográfica, porque o marco 

teórico foi desenvolvido com base em livros, dissertações e periódicos. Foi documental 

porque foram coletados dados que não tinham recebido nenhum tratamento científico anterior 

acerca dos pregões SRP e das caronas realizadas no Portal Comprasnet, de acesso ao público 

em geral. 

Posteriormente, a pesquisa também foi de campo, pois, para o alcance do objetivo 

relacionado à forma de realização da pesquisa de preços, foram utilizados questionários com 

questões de múltipla escolha acerca dos parâmetros utilizados nas pesquisas de preços 

realizadas pelos gestores de dois subgrupos identificados anteriormente, a fim de identificar 

diferenças na eficiência das caronas relativas à forma de realização da pesquisa de preços. 

Como este autor é auditor interno do Exército e há o risco de os gestores 

buscarem responder as perguntas do questionário de acordo com o previsto em legislação e 

não de acordo com a realidade, foi remetida para eles uma Carta de Apresentação da FGV 

(Apêndice A), assinada pelo coordenador do curso, contendo informações acerca das razões 

que determinaram a realização da pesquisa, da importância das respostas para atingir seus 

objetivos e, principalmente, da utilização dos dados apenas para fins acadêmicos.  
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Para evitar a ocorrência de respostas inverídicas em razão do receio dos gestores 

em terem sua identidade exposta (Mignonac; Herrbach, 2004), não será explicitado neste 

trabalho o nome ou o código da Unidade Gestora que respondeu ao questionário e estes serão 

identificados apenas pelo número da pesquisa, conforme a ordem de envio dos questionários.  
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5. COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

Antes de iniciar a coleta de dados propriamente dita, foram levantados todos os 

códigos disponíveis de papel A4, com gramatura 75, no Sistema de Catalogação de Material 

(CATMAT). 

Para se realizar este levantamento, foram dados os seguintes passos: entrou-se no 

site do Portal de Compras do Governo Federal, clicou-se em consulta, em Catálogo de 

Materiais, digitou-se papel A4 e clicou-se em pesquisar.  

Após tal consulta, foram encontrados 636 códigos de papel A4, dentre os quais 

foram selecionados os 19 códigos elencados na tabela abaixo por atenderem aos critérios da 

pesquisa a ser realizada: 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

222825 
PAPEL IMPRESSÃO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO A4, GRAMATURA 75, 

COMPRIMENTO 297, APLICAÇÃO JATO TINTA, COR BRANCA, LARGURA 210 

223183 
PAPEL IMPRESSÃO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO A4, GRAMATURA 75, 

COMPRIMENTO 297, APLICAÇÃO CÓPIA COLORIDA, COR BRANCA, LARGURA 210 

223184 
PAPEL IMPRESSÃO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO A4, GRAMATURA 75, 

COMPRIMENTO 297, APLICAÇÃO DATILOGRAFIA, COR BRANCA, LARGURA 210 

223185 
PAPEL IMPRESSÃO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO A4, GRAMATURA 75, 

COMPRIMENTO 297, APLICAÇÃO FOTOCÓPIA, COR BRANCA, LARGURA 210 

226606 
PAPEL A4, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO 297, LARGURA 210, 

APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75 

271475 PAPEL A4, MATERIAL PAPEL APERGAMINHADO, GRAMATURA 75, COR BRANCA 

271478 PAPEL A4, MATERIAL PAPEL ALCALINO, GRAMATURA 75, COR BRANCA 

271491 PAPEL A4, MATERIAL PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75, COR BRANCA 
 

275655 
PAPEL A4, MATERIAL PAPEL ALCALINO, GRAMATURA 75, COR BRANCA, 

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM RESISTENTE A UMIDADE 

291102 

PAPEL XEROGRÁFICO, MATERIAL PAPEL ALCALINO, GRAMATURA 75, 

COMPRIMENTO 297, LARGURA 210, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÁQUINA 

COPIADORA, TAMANHO A4 

292203 
PAPEL A4, MATERIAL PAPEL ALCALINO, GRAMATURA 75, COR BRANCA, 

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO 1X1 

294601 
PAPEL XEROGRÁFICO, MATERIAL PAPEL ALCALINO, GRAMATURA 75, 

COMPRIMENTO 297, LARGURA 210, COR BRANCA, TAMANHO A4 

301015 
PAPEL A4, MATERIAL PAPEL RECICLADO, COMPRIMENTO 297, LARGURA 210, 

APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75, COR BRANCA 
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301873 
PAPEL A4, MATERIAL PAPEL RECICLADO, COMPRIMENTO 297, LARGURA 210, 

APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA, GRAMATURA 75 

317127 
PAPEL A4, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO 297, LARGURA 210, 

APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA, GRAMATURA 75, COR BRANCA 

347498 PAPEL A4, MATERIAL PAPEL RECICLADO, GRAMATURA 75 

395860 

PAPEL A4, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER, 

GRAMATURA 75, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERTIFICAÇÃO FSC 

OU CONSELHO DE MANEJO FLORESTAL 

399719 
PAPEL A4, MATERIAL PAPEL RECICLADO, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER E JATO 

DE TINTA, GRAMATURA 75, COR BRANCA 

427322 
PAPEL A4, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER E JATO 

DE TINTA, GRAMATURA 75, COR BRANCA 

 

Tabela 1: Códigos de aquisição de papel A4, gramatura 75 

(Fonte: Sistema de Catalogação de Material (CATMAT) 

 

As coletas e análises de dados estão organizadas em três blocos de acordo com os 

objetivos específicos desta pesquisa.  

 

 

5.1. Coleta e análise: eficiência das caronas 

 

Visando atingir o objetivo específico comparar os preços dos pregões com e sem 

caronas realizados pelas UG do Exército localizadas no Rio de Janeiro, entre os anos de 2009 

e 2015, verificando se as caronas foram realizadas nas atas de menores preços, foram 

coletados e tabulados dados acerca das atas de registro de preços realizadas a partir de 2009.  

Este período foi escolhido porque a funcionalidade Gestão de Atas de Registro de 

Preços/SRP somente permite consultas a partir do ano de 2009. 

Para realizar a coleta no Portal de Compras do Governo Federal, este autor entrou 

na página www.comprasgovernamentais.gov.br, clicou em consultas, em Atas e depois em 

Atas de Registro de Preços por material ou serviço. Quando abriu a página com o título 

Licitações, preencheu com 01/01 a 31/12 de 2009 a 2015. No item materiais, clicou em 

selecionar, preencheu cada um dos retângulos com os códigos elencados na tabela 1 acima e 

clicou em avançar. Quando abriram os materiais, clicou em todos e em selecionar. Essa 

operação foi repetida diversas vezes até esgotar a consulta a todos os códigos. Na Unidade da 

federação, clicou em RJ – Rio de Janeiro e, por fim, clicou em consultar.  
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Na tela Ata - Consulta Atas de Registros de Preços, selecionou o Órgão 

Gerenciador 52121 – Comando do Exército e clicou em Detalhar, a fim de obter os dados 

referentes aos pregões SRP realizados. Após a consulta, clicou em voltar e repetiu a operação 

em todas as linhas do referido órgão gerenciador. Quando terminaram os códigos da tela, 

clicou em próximo item, repetindo a mesma operação na próxima tela, até a última tela 

possível.  

Posteriormente, este autor entrou na página supracitada, clicou novamente em 

consulta e depois em Gestão de Atas de Registro de Preços/SRP. Na página com título Ata 

SRP, clicou-se em consultas e depois em pesquisar licitação.  Depois preencheu o número da 

UASG Gerenciadora, o número e o ano da licitação encontrados na pesquisa anterior, marcou 

pregão, clicou em pesquisar e depois em selecionar. 

No filtro da página Pesquisar item SRP, foi selecionado o item a ser pesquisado, 

quando o mesmo estava na tela, ou digitou-se o número do item a ser pesquisado, quando ele 

não estava na tela. 

Após a coleta de dados na página do Portal de Compras do Governo Federal, 

foram encontrados 57 preços diferentes em 50 pregões SRP, de acordo com a tabela a seguir, 

de acordo com a data de vigência: 

Nº 

Pregão 

do órgão 

Início 

vigência 

Fim 

vigência 
Cód 

Nº 

Item 
UGG Qdade UGP Qdade ARP Carona Qdade 

Preço 

(R$) 

00007/09 1/jan/09 31/dez/09 226606 32 160236 200 - - 200 - - 10,09 

00001/08 15/jan/09 14/jan/10 226606 50 160303 600 - - 600 - - 8,9 

00005/08 22/jan/09 21/jan/10 222825 93 160259 3.000 - - 3.000 - - 7,8 

00005/09 15/abr/09 14/abr/10 291102 128 160296 4.800 - - 4.800 22 26.430 12,5 

00002/09 20/mai/09 19/mai/10 222825 73 160240 480 - - 480 10 2.563 12,5 

00006/09 26/mai/09 25/nov/10 271478 1 160068 2.000 - - 2.000 8 2.455 7,9 

00034/09 17/jul/09 16/jul/10 317127 70 160237 770 - - 770 - - 8,39 

00003/09 23/jul/09 22/jul/10 226606 105 160295 8.000 - - 8.000 2 266 9,5 

00019/09 17/set/09 16/set/10 226606 21 160297 2.000 - - 2.000 21 10.020 13,5 

00010/09 16/out/09 15/out/10 226606 2 160286 500 - - 500 - - 9,1 

00031/09 25/nov/09 24/nov/10 271491 332 160296 500 - - 500 5 1.129 21,9 

00031/09 25/nov/09 24/nov/10 271478 172 160296 1.200 - - 1.200 5 1.232 21,9 

00005/09 27/nov/09 26/nov/10 271491 57 160247 1.100 - - 1.100 6 3.788 8,2 

00002/09 10/dez/09 9/dez/10 226606 61 160239 522 - - 522 1 83 9 

00002/10 1/jan/10 31/dez/10 222825 34 160236 100 - - 100 - - 9,69 

00002/10 19/jul/10 18/jul/11 271491 72 160272 10.000 - - 10.000 5 10.656 10 

00002/10 19/jul/10 18/jul/11 291102 64 160272 10.000 - - 10.000 40 33.823 13 

00020/10 29/jul/10 28/jul/11 317127 49 160285 720 - - 720 2 240 8,492 
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00008/10 30/ago/10 29/ago/11 317127 58 160237 1.694 - - 1.694 3 3.175 10,4 

00009/10 29/set/10 28/set/11 271478 43 160068 2.000 - - 2.000 6 4.697 8,99 

00004/10 10/nov/10 9/nov/11 271475 292 160263 500 - - 500 5 790 7 

00004/10 10/nov/10 9/nov/11 271475 182 160263 2.000 - - 2.000 - - 9 

00002/10 26/nov/10 25/nov/11 226606 75 160253 2.100 - - 2.100 4 4.542 8,8 

00001/10 29/nov/10 28/nov/11 222825 48 160134 400 - - 400 - - 8,97 

00021/10 26/jan/11 25/jan/12 226606 4 160068 3.000 - - 200 2 530 10,59 

00009/10 10/fev/11 9/ago/11 226606 282 160295 1.000 1 386 1.386 3 1.491 7,92 

00010/11 29/abr/11 28/abr/12 291102 142 160296 4.800 - - 4.800 7 3.479 10 

00001/11 26/jul/11 25/jul/12 291102 237 160501 600 - - 600 2 665 9,55 

00003/11 17/nov/11 16/nov/12 271493 38 160265 600 1 1.500 2.100 2 4.354 7,98 

00040/11 29/mar/12 28/mar/13 317127 27 160285 1.000 1 720 1.720 1 350 9,23 

00006/12 27/jul/12 26/jul/13 294601 1 160291 500 - - 500 - - 8,89 

00001/12 7/ago/12 6/ago/13 226606 207 160268 1.000 - - 1.000 1 542 6,8 

00001/12 7/ago/12 6/ago/13 226606 222 160268 520 1 200 720 - - 8,79 

00001/12 19/set/12 18/set/13 317127 59 160237 1.500 1 1.000 2.500 2 1.844 9,08 

00003/12 23/nov/12 22/nov/13 271493 26 160265 600 - - 600 - - 11,2 

00117/12 28/dez/12 27/dez/13 226606 1 160291 500 - - 500 - - 11,4 

00003/12 31/jan/13 30/jan/14 317127 92 160283 800 - - 800 1 100 9,9 

00007/12 30/abr/13 29/abr/14 301015 64 160241 1.000 3 10.000 11.000 - - 13,5 

00003/13 17/jun/13 16/jun/14 226606 405 160236 1.000 - - 1.000 5 2.545 16,99 

00001/13 24/jul/13 23/jul/14 222825 47 160289 2.130 11 220.260 223.190 1 1.610 9 

00004/13 30/jul/13 29/jun/14 317127 209 160252 1.200 - - 1.200 3 2.243 9,66 

00002/13 10/out/13 9/out/14 317127 41 160279 1.000 - - 1.000 - - 9,9 

00005/13 12/mai/14 11/mai/15 271491 140 160315 10.000 - - 10.000 3 1.998 8 

00001/14 21/mai/14 20/mai/15 226606 221 160268 5.000 3 2.500 7.500 - - 9,28 

00001/14 21/mai/14 20/mai/15 226606 206 160268 800 12 3.100 3.900 - - 9,47 

00004/14 14/jul/14 13/jul/15 271493 31 160265 1.000 1 4.000 5.000 6 1.684 15,98 

00003/14 1/ago/14 31/jul/15 326200 58 160332 5.000 - - 5.000 3 2.980 12,34 

00001/14 6/ago/14 5/ago/15 271478 71 160238 1.500 6 21.200 22.700 1 1.500 10,55 

00001/14 6/ago/14 5/ago/15 291102 77 160238 250 5 8.100 8.350 - - 8,35 

00007/13 13/ago/14 12/ago/15 326200 1 160312 400 3 2.000 2.400 1 300 8,97 

00017/14 13/ago/14 12/ago/15 226600 35 160291 2.000 - - 2.000 - - 9,12 

00017/14 13/ago/14 12/ago/15 226600 110 160291 6 - - 6 - - 13,45 

00009/14 17/set/14 16/set/15 326200 3 160134 350 - - 350 - - 9,57 

00001/15 1/jun/15 31/mai/16 427322 182 160274 30 1 25 55 1 55 12,9 

00001/15 1/jun/15 31/mai/16 427322 182 160274 2500 - - 2500 2 599 10 

00007/15 1/set/15 31/ago/16 301015 30 160241 1.750 - - 1.750 16 9.277 12,18 

00012/15 1/dez/15 30/nov/16 223183 67 160319 1.500 - - 1.500 1 300 10,2 

 

Tabela 2: Pregões SRP com início de vigência entre 2009 e 2015 

(Fonte: Elaborada pelo autor com dados extraídos do Portal Comprasnet (sitio 

www.comprasgovernamentais.gov.br) 

 

 Inicialmente, todos os preços da tabela acima foram atualizados pelo IPCA 

(Índice de Preços ao Consumidor Amplo) para dezembro de 2015, data de início de vigência 
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do último pregão analisado, conforme os índices da série histórica do IPCA (2009 – 2016) 

contida no Apêndice C deste trabalho.  

Nº Pregão do órgão Início vigência Fim vigência Carona Qdade Preço (R$) 
Preço dez2015  

(variação IPCA) 

00007/09 1/jan/09 31/dez/09 - - 10,09 15,67 

00001/08 15/jan/09 14/jan/10 - - 8,9 13,82 

00005/08 22/jan/09 21/jan/10 - - 7,8 12,12 

00005/09 15/abr/09 14/abr/10 22 26.430 12,5 19,18 

00002/09 20/mai/09 19/mai/10 10 2.563 12,5 19,09 

00006/09 26/mai/09 25/nov/10 8 2.455 7,9 12,06 

00034/09 17/jul/09 16/jul/10 - - 8,39 12,71 

00003/09 23/jul/09 22/jul/10 2 266 9,5 14,39 

00019/09 17/set/09 16/set/10 21 10.020 13,5 20,36 

00010/09 16/out/09 15/out/10 - - 9,1 13,69 

00031/09 25/nov/09 24/nov/10 5 1.129 21,9 32,86 

00031/09 25/nov/09 24/nov/10 5 1.232 21,9 32,86 

00005/09 27/nov/09 26/nov/10 6 3.788 8,2 12,31 

00002/09 10/dez/09 9/dez/10 1 83 9 13,45 

00002/10 1/jan/10 31/dez/10 - - 9,69 14,43 

00002/10 19/jul/10 18/jul/11 5 10.656 10 14,44 

00002/10 19/jul/10 18/jul/11 40 33.823 13 18,78 

00020/10 29/jul/10 28/jul/11 2 240 8,492 12,26 

00008/10 30/ago/10 29/ago/11 3 3.175 10,4 15,02 

00009/10 29/set/10 28/set/11 6 4.697 8,99 12,98 

00004/10 10/nov/10 9/nov/11 5 790 7 9,71 

00004/10 10/nov/10 9/nov/11 - - 9 12,84 

00002/10 26/nov/10 25/nov/11 4 4.542 8,8 12,55 

00001/10 29/nov/10 28/nov/ 11 - - 8,97 12,8 

00021/10 26/jan/11 25/jan/12 2 530 10,59 14,89 

00009/10 10/fev/11 9/ago/11 3 1.491 7,92 11,04 

00010/11 29/abr/11 28/abr/12 7 3.479 10 13,72 

00001/11 26/jul/11 25/jul/12 2 665 9,55 12,93 

00003/11 17/nov/11 16/nov/12 2 4.354 7,98 10,64 

00040/11 29/mar/12 28/mar/13 1 350 9,23 12,06 

00006/12 27/jul/12 26/jul/13 - - 8,89 11,47 

00001/12 7/ago/12 6/ago/13 1 542 6,8 8,65 

00001/12 7/ago/12 6/ago/13 - - 8,79 11,29 

00001/12 19/set/12 18/set/13 2 1.844 9,08 11,62 

00003/12 23/nov/12 22/nov/ 13 - - 11,2 14,16 

00117/12 28/dez/12 27/dez/13 - - 11,4 14,33 

00003/12 31/jan/13 30/jan/14 1 100 9,9 12,35 

00007/12 30/abr/13 29/abr/14 - - 13,5 16,52 
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00003/13 17/jun/13 16/jun/14 5 2.545 16,99 20,6 

00001/13 24/jul/13 23/jul/14 1 1.610 9 10,88 

00004/13 30/jul/13 29/jun/14 3 2.243 9,66 11,68 

00002/13 10/out/13 9/out/14 - - 9,9 11,9 

00005/13 12/mai/14 11/mai/15 3 1.998 8 9,16 

00001/14 21/mai/14 20/mai/15 - - 9,28 10,62 

00001/14 21/mai/14 20/mai/15 - - 9,47 10,84 

00004/14 14/jul/14 13/jul/15 6 1.684 15,98 18,14 

00003/14 1/ago/14 31/jul/15 3 2.980 12,34 14,01 

00001/14 6/ago/14 5/ago/15 1 1.500 10,55 11,97 

00001/14 6/ago/14 5/ago/15 - - 8,35 9,48 

00007/13 13/ago/14 12/ago/15 1 300 8,97 10,18 

00017/14 13/ago/14 12/ago/15 - - 9,12 10,35 

00017/14 13/ago/14 12/ago/15 - - 13,45 15,27 

00009/14 17/set/14 16/set/15 - - 9,57 10,83 

00001/15 1/jun/15 31/mai/16 1 55 12,9 13,55 

00001/15 1/jun/15 31/mai/16 2 599 10 10,51 

00007/15 1/set/15 31/ago/16 16 9.277 12,18 12,59 

00012/15 1/dez/15 30/nov/16 1 300 10,2 10,2 

 

Tabela 3: Pregões SRP vigentes entre 2009 e 2015 com preços atualizados 

(Fonte: Elaborada pelo autor com dados extraídos do Portal Comprasnet (sitio 

www.comprasgovernamentais.gov.br) 

 

 

 A tabela acima lista todos os pregões, alguns com caronas (coluna “Carona” 

preenchida) e outros sem carona (coluna “Carona” vazia).  

Foram calculadas as médias de preços dos 37 pregões com caronas e dos 20 

pregões sem caronas acima. 

 A descrição dos dois casos encontra-se na Tabela 4 abaixo:  

Variáveis N Média Desvio-padrão Máximo Mínimo 

Pregões com carona 37 14,42 5,43 32,86 8,65 

Pregões sem carona 20 12,76 1,94 16,52 9,48 

 

Tabela 4: Pregões com carona X pregões sem carona 

(Fonte: Elaborada pelo autor) 

 

Inicialmente, observa-se que a média de preços dos pregões com caronas foi 

superior à média de preços dos pregões sem caronas, contrariando a hipótese de que as 

caronas possibilitam o aproveitamento dos melhores preços, conforme afirmação de Jacoby 

Fernandes contida no marco teórico. Porém, visando obter uma melhor visão acerca dessa 

diferença, utilizou-se o teste de hipóteses t (MCCLAVE; BENSON; SINCICH, 2014).  
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Dessa forma, as hipóteses testadas foram: 

Hipótese nula (H0): as médias de preços entre os pregões com e sem caronas não 

são diferentes, ou seja, são iguais. 

Hipótese alternativa (H1): as médias de preços entre os pregões com e sem caronas 

são diferentes. 

O nível de significância α ou P-valor estabelecido foi de 0,05. 

Após a realização do teste t entre as médias dos pregões com e sem caronas, 

chegou-se ao seguinte resultado: 

 

Valor de P (p-valor) Observação 

0,59 >0,05 

 

Tabela 5: Valor de P: Pregões com carona X Pregões sem carona 

(Fonte: Elaborada pelo autor) 

 

Como o valor de P foi maior do que 0,05, o ponto de corte mais utilizado para 

estabelecer o grau de confiança, a hipótese nula não pode ser rejeitada, ou seja, estes 

resultados permitem afirmar com 95% de confiança que as médias dos pregões com e sem 

caronas não foram significativamente diferentes. 

 

5.2. Coleta e análise: Decreto 7.892 X Eficiência 

 

Para atingir o objetivo específico de identificar a relação do Decreto Federal nº 

7.892/13 com o número e com a eficiência obtida nas caronas realizadas pelas UG do 

Exército localizadas no Rio de Janeiro, entre os anos de 2009 e 2015, inicialmente buscou-se 

analisar a situação do número de caronas e posteriormente a situação da eficiência. 

Visando analisar a possível relação entre o referido decreto e a quantidade de 

caronas realizadas ao longo do período, levantaram-se dados acerca do número de caronas, do 

número de pregões com caronas e das quantidades adquiridas ao longo do referido período 

por essas UG. 

Os dados levantados acerca da evolução do número de caronas, do número de 

pregões com caronas e das quantidades adquiridas por caronas entre 2009 e 2015 encontram-

se na tabela 6 abaixo: 
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Período 

Nº Total de 

pregões 
Nº de Pregões 

com caronas 

Nº Total de 

caronas 

Quantidade 

adquirida por 

caronas 

2009 14 9 80 47.966 

2010 10 7 65 57.923 

2011 5 5 16 10.519 

2012 7 3 4 2.736 

2013 6 4 10 6.498 

2014 11 5 14 8.462 

2015 4 4 20 10.231 

Total 57 37 209 144.335 

 

Tabela 6: Números dos pregões e das caronas realizados entre 2009 e 2015 

(Fonte: Elaborada pelo autor com base em dados levantados no Portal do Comprasnet) 

 

Diante da tabela, podem-se obter algumas informações acerca da evolução do 

número de caronas entre os anos de 2009 e 2015, que podem ser melhores visualizadas nos 

gráficos seguintes: 

 

 

Gráfico 1: Número de caronas entre 2009 e 2015 

(Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos do Portal Comprasnet (sitio 

www.comprasgovernamentais.gov.br) 

 

 

80 

65 

16 

4 
10 

14 
20 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nº  de caronas X Ano 

Nº  de caronas 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


 

 

  51 

 

 
 

Gráfico 2: Número de caronas entre 2009 e 2015 

(Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos do Portal Comprasnet (sitio 

www.comprasgovernamentais.gov.br) 

 

 

Diante dos gráficos 1 e 2 acima, pode-se observar que o número de caronas por 

anos veio reduzindo, desde 80 caronas em 2009 até 4 caronas em 2012. Observa-se também 

que os anos com menores números de caronas foram os anos de 2012 e 2013 e que o número 

de caronas vem aumentando gradativamente nos últimos anos. 

Diante da tabela 6, pode-se verificar também a evolução do número de pregões 

contendo caronas nas aquisições das UG do Exército sediadas no Rio de Janeiro, entre 2009 e 

2015. 

Essa evolução pode ser mais bem visualizada nos gráficos seguintes: 
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Gráfico 3: Número de pregões com caronas entre 2009 e 2015 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos do Portal Comprasnet (sitio 

www.comprasgovernamentais.gov.br) 

 

 

 
 

Gráfico 4: Número de pregões com caronas entre 2009 e 2015 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos do Portal Comprasnet (sitio 

www.comprasgovernamentais.gov.br) 

 

Os gráficos 3 e 4 acima demonstram uma queda no número de pregões com 

carona entre os anos 2009 e 2011, uma estabilização nas quantidades entre 2011 e 2013, um 

pico no ano 2014 e uma nova queda em 2015. Os anos com menores números de pregões com 

caronas foram os anos de 2011 e 2015. 

Diante da tabela 6, também foram retiradas informações acerca da evolução da 

quantidade de resmas adquiridas por meio de caronas entre 2009 e 2015, que podem ser 

melhores visualizadas nos gráficos seguintes: 
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Gráfico 5: Quantidade de resmas adquiridas por caronas entre 2009 e 2015 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos do Portal Comprasnet (sitio 

www.comprasgovernamentais.gov.br) 

 

 

Gráfico 6: Quantidade de resmas adquiridas por caronas entre 2009 e 2015 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos do Portal Comprasnet (sitio 

www.comprasgovernamentais.gov.br) 

 

Diante dos gráficos 5 e 6 acima, pode-se identificar que a quantidade de resmas 

adquiridas sofreu uma grande redução de 57.923 resmas, no ano 2010, para 2.736 resmas, no 
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ano 2012. Porém, verifica-se também que nos últimos anos vem aumentando gradativamente 

a quantidade de resmas adquiridas por meio de caronas.  

Após a análise acima acerca da influência do decreto 7.892/13 no número de 

caronas realizadas, partiu-se para a verificação acerca da possível influência do referido 

decreto na eficiência das caronas realizadas. 

Tendo em vista a constatação obtida na análise anterior no sentido de que não 

houve diferenças significativas entre as médias dos preços dos pregões com e sem caronas, 

buscou-se comparar as médias de preços dos pregões antes e depois do decreto, a fim de 

verificar a existência ou não de diferenças. 

Dessa forma, os 57 pregões analisados foram divididos em dois grupos. 

O primeiro grupo contendo os 36 pregões com início de vigência anterior ao 

Decreto 7.892/13 (até o pregão nº 00117/2012, da UG 160291), conforme tabela abaixo: 

Nº 

Pregão 

do órgão 

Início 

vigência 

Fim 

vigência 
Cód 

Nº 

Item 
UGG Qdade UGP Qdade ARP Carona Qdade 

Preço 

dez2015 

(IPCA) 

00007/09 01/jan/09 31/dez/09 226606 32 160236 200 - - 200 - - 15,67 

00001/08 15/jan/09 14/jan/10 226606 50 160303 600 - - 600 - - 13,82 

00005/08 22/jan/09 21/jan/10 222825 93 160259 3.000 - - 3.000 - - 12,12 

00005/09 15/abr/09 14/abr/10 291102 128 160296 4.800 - - 4.800 22 26.430 19,18 

00002/09 20/mai/09 19/mai/10 222825 73 160240 480 - - 480 10 2.563 19,09 

00006/09 26/mai/09 25/nov/10 271478 1 160068 2.000 - - 2.000 8 2.455 12,06 

00034/09 17/jul/09 16/jul/10 317127 70 160237 770 - - 770 - - 12,71 

00003/09 23/jul/09 22/jul/10 226606 105 160295 8.000 - - 8.000 2 266 14,39 

00019/09 17/set/09 16/set/10 226606 21 160297 2.000 - - 2.000 21 10.020 20,36 

00010/09 16/out/09 15/out/10 226606 2 160286 500 - - 500 - - 13,69 

00031/09 25/nov/09 24/nov/10 271491 332 160296 500 - - 500 5 1.129 32,86 

00031/09 25/nov/09 24/nov/10 271478 172 160296 1.200 - - 1.200 5 1.232 32,86 

00005/09 27/nov/09 26/nov/10 271491 57 160247 1.100 - - 1.100 6 3.788 12,31 

00002/09 10/dez/09 09/dez/10 226606 61 160239 522 - - 522 1 83 13,45 

00002/10 01/jan/10 31/dez/10 222825 34 160236 100 - - 100 - - 14,43 

00002/10 19/jul/10 18/jul/11 271491 72 160272 10.000 - - 10.000 5 10.656 14,44 

00002/10 19/jul/10 18/jul/11 291102 64 160272 10.000 - - 10.000 40 33.823 18,78 

00020/10 29/jul/10 28/jul/11 317127 49 160285 720 - - 720 2 240 12,26 

00008/10 30/ago/10 29/ago/11 317127 58 160237 1.694 - - 1.694 3 3.175 15,02 

00009/10 29/set/10 28/set/11 271478 43 160068 2.000 - - 2.000 6 4.697 12,98 

00004/10 10/nov/10 09/nov/11 271475 292 160263 500 - - 500 5 790 9,71 

00004/10 10/nov/10 09/nov/11 271475 182 160263 2.000 - - 2.000 - - 12,84 

00002/10 26/nov/10 25/nov/11 226606 75 160253 2.100 - - 2.100 4 4.542 12,55 

00001/10 29/nov/10 02/nov/11 222825 48 160134 400 - - 400 - - 12,8 
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00021/10 26/jan/11 25/jan/12 226606 4 160068 3.000 - - 200 2 530 14,89 

00009/10 10/fev/11 09/ago/11 226606 282 160295 1.000 1 386 1.386 3 1.491 11,04 

00010/11 29/abr/11 28/abr/12 291102 142 160296 4.800 - - 4.800 7 3.479 13,72 

00001/11 26/jul/11 25/jul/12 291102 237 160501 600 - - 600 2 665 12,93 

00003/11 17/nov/11 16/nov/12 271493 38 160265 600 1 1.500 2.100 2 4.354 10,64 

00040/11 29/mar/12 28/mar/13 317127 27 160285 1.000 1 720 1.720 1 350 12,06 

00006/12 27/jul/12 26/jul/13 294601 1 160291 500 - - 500 - - 11,47 

00001/12 07/ago/12 06/ago/13 226606 207 160268 1.000 - - 1.000 1 542 8,65 

00001/12 07/ago/12 06/ago/13 226606 222 160268 520 1 200 720 - - 11,29 

00001/12 19/set/12 18/set/13 317127 59 160237 1.500 1 1.000 2.500 2 1.844 11,62 

00003/12 23/nov/12 22/nov/13 271493 26 160265 600 - - 600 - - 14,16 

00117/12 28/dez/12 27/dez/13 226606 1 160291 500 - - 500 - - 14,33 

Tabela 7: Pregões e caronas realizados antes da vigência do Decreto Federal nº 7.892/13 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados extraídos do Portal Comprasnet (sitio 

www.comprasgovernamentais.gov.br) 

 

E o segundo grupo contendo os 21 pregões com início de vigência posterior ao 

referido decreto (a partir do pregão nº 00003/2012, da UG 160283), conforme tabela abaixo: 

Nº 

Pregão 

do órgão 

Inicio 

vigência 

Fim 

vigência 
Cód 

Nº 

Item 
UGG Qdade UGP Qdade ARP Carona Qdade 

Preço 

dez2015  

(IPCA) 

00003/12 31/jan/13 30/jan/14 317127 92 160283 800 - - 800 1 100 12,35 

00007/12 30/abr/13 29/abr/14 301015 64 160241 1.000 3 10.000 11.000 - - 16,52 

00003/13 17/jun/13 16/jun/14 226606 405 160236 1.000 - - 1.000 5 2.545 20,6 

00001/13 24/jul/13 23/jul/14 222825 47 160289 2.130 11 220.260 223.190 1 1.610 10,88 

00004/13 30/jul/13 29/jun/14 317127 209 160252 1.200 - - 1.200 3 2.243 11,68 

00002/13 10/out/13 09/out/14 317127 41 160279 1.000 - - 1.000 - - 11,9 

00005/13 12/mai/14 11/mai/15 271491 140 160315 10.000 - - 10.000 3 1.998 9,16 

00001/14 21/mai/14 20/mai/15 226606 221 160268 5.000 3 2.500 7.500 - - 10,62 

00001/14 21/mai/14 20/mai/15 226606 206 160268 800 12 3.100 3.900 - - 10,84 

00004/14 14/jul/14 13/jul/15 271493 31 160265 1.000 1 4.000 5.000 6 1.684 18,14 

00003/14 01/ago/14 31/jul/15 326200 58 160332 5.000 - - 5.000 3 2.980 14,01 

00001/14 06/ago/14 05/ago/15 271478 71 160238 1.500 6 21.200 22.700 1 1.500 11,97 

00001/14 06/ago/14 05/ago/15 291102 77 160238 250 5 8.100 8.350 - - 9,48 

00007/13 13/ago/14 12/ago/15 326200 1 160312 400 3 2.000 2.400 1 300 10,18 

00017/14 13/ago/14 12/ago/15 226600 35 160291 2.000 - - 2.000 - - 10,35 

00017/14 13/ago/14 12/ago/15 226600 110 160291 6 - - 6 - - 15,27 

00009/14 17/set/14 16/set/15 326200 3 160134 350 - - 350 - - 10,83 

00001/15 01/jun/15 31/mai/16 427322 182 160274 30 1 25 55 1 55 13,55 

00001/15 01/jun/15 31/mai/16 427322 182 160274 2500 - - 2500 2 599 10,51 

00007/15 01/set/15 31/ago/16 301015 30 160241 1.750 - - 1.750 16 9.277 12,59 

00012/15 01/dez/15 30/nov/16 223183 67 160319 1.500 - - 1.500 1 300 10,2 

Tabela 8: Pregões e caronas realizados após a vigência do Decreto Federal nº 7.892/13 
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Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos do Portal Comprasnet (sitio 

www.comprasgovernamentais.gov.br) 

 

Foram calculadas as médias de preços dos pregões realizados antes e depois da 

vigência do Decreto 7.892/13, chegando-se aos resultados contidos na Tabela 9 abaixo: 

 

Variáveis N Média Desvio-padrão Máximo Mínimo 

Pregões ANTES do Decreto 36 14,64 5,16 32,86 8,65 

Pregões DEPOIS do Decreto 21 12,46 1,98 20,60 9,16 

 

Tabela 9: Estatísticas descritivas dos preços dos pregões antes e depois do Decreto 7.892/13 

(Fonte: Elaborada pelo autor) 

 

Observa-se inicialmente que a média de preços dos pregões realizados depois do 

decreto foi inferior à média de preços dos pregões realizados antes. Porém, visando obter uma 

melhor visão acerca dessas diferenças, utilizou-se o teste de hipóteses t (MCCLAVE; 

BENSON; SINCICH, 2014).  

Dessa forma, as hipóteses testadas foram: 

Hipótese nula (H0): as médias de preços dos pregões antes e depois do Decreto 

7.892/13 não são diferentes, ou seja, são iguais. 

Hipótese alternativa (H1): as médias de preços dos pregões antes e depois do 

Decreto 7.892/13 são diferentes. 

 O nível de significância α ou P-valor estabelecido foi de 0,05. 

Após a realização do teste t entre as médias dos pregões realizados antes e depois 

da vigência do Decreto 7.892/13, chegou-se ao seguinte resultado: 

 

Valor de P (p-valor) Observação 

0,048 <0,05 

 

Tabela 10: Valor de P: Pregões antes X Pregões depois do Decreto 7.892/13 

Fonte: Elaborada pelo autor  

 

Como o valor de P foi menor do que 0,05, o ponto de corte mais utilizado para 

estabelecer o grau de confiança, a hipótese nula pode ser rejeitada, ou seja, estes resultados 

permitem afirmar com 95% de confiança que as médias dos preços dos pregões antes e depois 

do decreto 7.892/13 foram significativamente diferentes, ou seja, a média de preços dos 

pregões realizados após a vigência do Decreto 7.892/13 foi significativamente inferior à 

média de preços dos pregões realizados antes de tal vigência. 
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5.3. Coleta e análise: Pesquisa de preços X Eficiência 

 

Para se atingir o objetivo específico de identificar a relação entre a forma de 

realizar a pesquisa de preços e a eficiência obtida nas caronas realizadas pelas UG do Exército 

localizadas no Rio de Janeiro, entre os anos de 2009 e 2015, necessitou-se realizar uma coleta 

de dados por meio de uma pesquisa de campo junto aos gestores. 

Antes de iniciar a coleta propriamente dita, buscou-se identificar os dois grupos a 

serem pesquisados: O primeiro grupo com as caronas menos eficientes, realizadas nos preços 

mais altos e o segundo com as caronas mais eficientes, realizadas nos preços mais baixos de 

cada ano. 

Para isso, foram levantados os preços máximos e mínimos dos pregões em que 

houve caronas. 

Esses dados acerca do número de caronas nos preços máximo e mínimo por ano 

foram elencados na tabela 11 abaixo: 

 

Período 
Preço 

máximo 
carona 

Nº de 
caronas 
preço 

máximo 

Preço 
mínimo 
carona 

Nº de 
caronas 
preço 

mínimo 

2009 21,90 10 7,90 8 

2010 13,00 40 7,00 5 

2011 10,59 2 7,92 3 

2012 9,23 1 6,80 1 

2013 16,99 5 9,00 1 

2014 15,98 6 8,00 3 

2015 12,90 1 10,00 2 

Total - 65 - 23 
 

Tabela 11: Número de caronas realizadas nos preços máximo e mínimo por ano 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos do Portal Comprasnet (sitio 

www.comprasgovernamentais.gov.br) 

 

As diferenças entre os preços máximo e mínimo das caronas por biênios 

levantados na tabela acima podem ser mais facilmente visualizadas no gráfico abaixo: 
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Gráfico 7: Preços máximo e mínimo das caronas realizadas entre 2009 e 2015 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos do Portal Comprasnet (sitio 

www.comprasgovernamentais.gov.br) 

 

Diante das informações supracitadas, essas UG que realizaram as 88 adesões da 

Tabela 11 foram escolhidas como população alvo para os questionários e foram divididas em 

dois grupos: Um com as 65 caronas menos eficientes, realizadas nos preços mais altos e o 

outro com as 23 caronas mais eficientes, realizadas nos preços mais baixos de cada biênio. 

A partir daí, escolheu-se aleatoriamente 24 Unidades Gestoras da população 

identificada, que realizaram 34 das 88 adesões ou caronas levantadas, sendo 21 das 65 

caronas realizadas no preço máximo e 13 das 23 caronas realizadas no preço mínimo.  

Por fim, foram enviadas pesquisas estruturadas e personalizadas de acordo com as 

adesões realizadas por cada uma dessas UG, conforme o modelo do Apêndice B, de acordo 

com a tabela abaixo: 

 
Pesquisa nº Caronas no preço máximo Caronas no preço mínimo Total de caronas ou adesões 

01 - 1 1 

02 - 2 2 

03 - 1 1 

04 - 1 1 

05 - 1 1 

06 - 1 1 

07 - 2 2 

08 1 - 1 

09 2 - 2 

10 1 - 1 

21,90 

13,00 

10,59 
9,23 

16,99 
15,98 

12,90 

7,90 7,00 7,92 
6,80 

9,00 
8,00 

10,00 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Preços Máximo e Mínimo X  Ano 

Preço máximo carona Preço mínimo carona 
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11 2 - 2 

12 1 - 1 

13 1 - 1 

14 1 - 1 

15 1 - 1 

16 1 - 1 

17 1 - 1 

18 1 - 1 

19 1 - 1 

20 2 1 3 

21 2 1 3 

22 1 1 2 

23 1 1 2 

24 1 - 1 

Total 21 13 34 

 

Tabela 12 – Pesquisas enviadas às UG 

(Fonte: Elaborada pelo autor)  

 

Das 24 UG pesquisadas, 21 responderam e três não responderam (pesquisas nº 6, 

14 e 23).  

Essas respostas relativas a 30 adesões ou caronas foram tabuladas na Tabela 13 

abaixo: 

 

Pesq 

nº 
(I)  (I.2) (II) (III)  (IV)  (V)  

Nº 

Pregão 

do órgão 

Adesão 

número 

Início 

vigência 

Fim 

vigência 
Cód 

Nº 

Item 
UGG ARP Carona Qdade 

Preço 

dez2015 

(IPCA) 

1 3 - - - - - 00005/13 1 12/mai/14 11/mai/15 271491 140 160315 10.000 3 353 9,16 

2 - - - - 3 - 00004/10 2 10/nov/10 9/nov/11 271475 292 160263 500 5 80 9,71 

2 - - - - 3 - 00006/09 1 26/mai/09 25/nov/10 271478 1 160068 2.000 8 513 12,06 

3 3 - - - 3 - 00006/09 1 26/mai/09 25/nov/10 271478 1 160068 2.000 8 500 12,06 

4 3 - - - - - 00006/09 1 26/mai/09 25/nov/10 271478 1 160068 2.000 8 200 12,06 

5 - - - - 3 - 00006/09 1 26/mai/09 25/nov/10 271478 1 160068 2.000 8 310 12,06 

7 - - - - 3 - 00009/10 2 10/fev/11 9/ago/11 226606 282 160295 1.386 3 10 11,04 

7 - - - - 3 - 00004/10 1 10/nov/10 9/nov/11 271475 292 160263 500 5 500 9,71 

8 - - - - - 1 00002/10 1 19/jul/10 18/jul/11 291102 64 160272 10.000 40 700 18,78 

9 - - - - - 1 00031/09 1 25/nov/09 24/nov/10 271491 332 160296 500 5 100 32,86 

9 - - - - - 1 00002/10 2 19/jul/10 18/jul/11 291102 64 160272 10.000 40 100 18,78 

10 - - - - 3 - 00031/09 1 25/nov/09 24/nov/10 271491 332 160296 500 5 180 32,86 

11 - - - - - 1 00031/09 1 25/nov/09 24/nov/10 271491 332 160296 500 5 200 32,86 

11 - - - - - 1 00002/10 2 19/jul/10 18/jul/11 291102 64 160272 10.000 40 260 18,78 
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12 - - - - 3 - 00031/09 1 25/nov/09 24/nov/10 271478 172 160296 1.200 5 690 32,86 

13 3 - - - - - 00003/13 1 17/jun/13 16/jun/14 226606 405 160236 1.000 5 15 20,6 

15 1 - 1 1 1 - 00021/10 1 26/jan/11 25/jan/12 226606 4 160068 200 2 500 14,89 

16 - - 3 - - - 00003/13 1 17/jun/13 16/jun/14 226606 405 160236 1.000 5 30 20,6 

17 - - - - - 1 00002/10 1 19/jul/10 18/jul/11 291102 64 160272 10.000 40 27 18,78 

18 - - - - 3 - 00002/10 1 19/jul/10 18/jul/11 291102 64 160272 10.000 40 100 18,78 

19 - - - - 3 - 00004/14 1 14/jul/14 13/jul/15 271493 31 160265 5.000 6 400 18,14 

20 - - - - 3 - 00001/13 3 24/jul/13 23/jul/14 222825 47 160289 223.190 1 220 10,88 

20 - - - - 3 - 00021/10 1 26/jan/11 25/jan/12 226606 4 160068 200 2 30 14,89 

20 3 - - - - - 00006/09 3 26/mai/09 25/nov/10 271478 1 160068 2.000 8 60 12,06 

20 - - - - 3 - 00002/10 2 19/jul/10 18/jul/11 291102 64 160272 10.000 40 130 18,78 

21 - - - - 3 - 00031/09 1 25/nov/09 24/nov/10 271478 172 160296 1.200 5 202 32,86 

21 - - - - 3 - 00002/10 2 19/jul/10 18/jul/11 291102 64 160272 10.000 40 200 18,78 

22 - - - - - 1 00001/12 2 7/ago/12 6/ago/13 226606 207 160268 1.000 1 542 8,65 

22 - - - - - 1 00002/10 1 19/jul/10 18/jul/11 291102 64 160272 10.000 40 50 18,78 

24 - - - - 3 - 00002/10 1 19/jul/10 18/jul/11 291102 64 160272 10.000 40 7.768 18,78 

 

Tabela 13: Respostas das UG à pesquisa 

(Fonte: Elaborada pelo autor de acordo com dados extraídos do Portal Comprasnet e com as respostas das UG) 

Legenda: 

(I) – Ata de Registro de Preços obtida no Portal de Compras Governamentais - 

www.comprasgovernamentais.gov.br; 

(I.2) - Ata de Registro de Preços obtida em  Banco de Preços (Negócios Públicos, FGV, etc); 

(II) - Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, 

desde que contenha a data e hora de acesso; 

(III) - Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) 

dias anteriores à data da pesquisa de preços;  

(IV) - Pesquisa com os fornecedores; 

(V) – Não realizou pesquisa de preços 

 

Cabe observar que toda adesão ocorre em uma ata registro de preços de algum 

pregão e que, para justificar o preço dessa adesão, a UG deve realizar uma pesquisa em 

qualquer um dos parâmetros contidos no marco teórico deste trabalho. Caso a forma escolhida 

seja a pesquisa em ata registro de preços, esta ata deve ser diferente da ata aderida, a fim de 

que o seu preço sirva de referência para o preço da ata da carona. Dessa forma, todas as UG 

que informaram ter utilizado a mesma ata da adesão como pesquisa de preços foram 

consideradas como não tendo realizado pesquisa de preços.  

Diante dos dados contidos na tabela acima acerca das pesquisas respondidas, 

podem ser realizadas as seguintes considerações iniciais: 

As UG das pesquisas nº 2, 7, 9, 11, 20 e 21 possuem mais de uma linha, pois 

responderam à pesquisa referente a mais de uma carona realizada. Assim das 24 UG 

pesquisadas, houve 30 adesões.  
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As UG das pesquisas nº 8, 9, 11, 17 e 22 não realizaram pesquisa de preços para 

realizarem as adesões, contrariando obrigação legal e recomendações dos controles externo e 

interno;  

Somente as UG das pesquisas nº 3 e 15 realizaram pesquisa de preços com base 

em mais de um parâmetro, conforme orientação do TCU contida no marco teórico; 

Somente as UG das pesquisas nº 15 e 16 realizaram pesquisa de preços com base 

em mídia especializada; e 

Somente a UG da pesquisa nº15 realizou pesquisa de preços com base em 

contratações similares de outros órgãos públicos. 

Para analisar os dados apresentados na tabela 13 acerca das formas de realização 

da pesquisa de preços para a realização da carona, inicialmente foram calculadas as médias de 

preços das caronas obtidas em cada uma das formas de pesquisa de preços pesquisadas. 

Deixou-se de considerar as médias das demais formas de realização de pesquisas 

de preços previstas, tais como a pesquisa realizada com base em uma ata, com base em um 

fornecedor, com base em mídia especializada, sítios eletrônicos e com base em contratações 

similares de outros órgãos, tendo em vista a muito baixa utilização dessas formas de pesquisa 

de preços pelas UG consultadas. 

Posteriormente, foi calculada também a média dos demais pregões restantes, 

excluindo os pregões em que tiveram caronas por cada uma das formas de pesquisa de preços: 

Dessa forma, foram obtidos os seguintes resultados, nas tabelas a seguir: 

 

Variáveis N Média Desvio-padrão Máximo Mínimo 

Caronas sem pesquisa de preços 8 21,03 8,09 32,86 8,65 

Demais pregões  54 13,49 3,77 32,86 9,16 

 

Tabela 14: Média de preços: Pregões X Caronas sem pesquisa de preços 

(Fonte: Elaborada pelo autor)  

 

Variáveis N Média Desvio-padrão Máximo Mínimo 

Caronas com pesquisa em três Fornecedores 16 17,77 8,23 32,86 9,71 

Demais pregões  48 13,07 2,68 20,60 8,65 

 

Tabela 15: Média de preços: Pregões X Caronas com pesquisa em três fornecedores 

(Fonte: Elaborada pelo autor)  
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Variáveis N Média Desvio-padrão Máximo Mínimo 

Caronas com pesquisa em três Atas 5 13,19 4,33 20,60 9,16 

Demais pregões  54 13,83 4,56 32,86 8,65 

 

Tabela 16: Média de preços: Pregões X Caronas com pesquisa em três atas 

(Fonte: Elaborada pelo autor)  

 

De acordo com as tabelas 14, 15 e 16, observa-se inicialmente que apenas as 

médias de preços das caronas realizadas com base em três atas ficaram abaixo da média dos 

demais pregões. 

Porém, visando obter uma melhor visão acerca dessas diferenças, utilizou-se o 

teste de hipóteses t (MCCLAVE; BENSON; SINCICH, 2014) entre cada uma das médias de 

preços obtidas nas caronas pesquisadas e a média de preços dos demais pregões. 

Dessa forma, as hipóteses testadas foram: 

Hipótese nula (H0): as médias de preços entre os pregões e as caronas pesquisadas 

não são diferentes, ou seja, são iguais. 

Hipótese alternativa (H1): as médias de preços entre os pregões e as caronas 

pesquisadas são diferentes. 

O nível de significância α ou P-valor estabelecido foi de 0,05. 

Após a realização do teste t entre as médias das caronas realizadas por cada forma 

de pesquisa de preços e a média dos demais pregões com e sem caronas, chegou-se aos 

seguintes resultados: 

 

Forma de Realização da pesquisa de Preços Valor de P (p-valor) Observação 

Sem pesquisa de preços 0,027 <0,05 

Pesquisa com três fornecedores 0,04 <0,05 

Pesquisa baseada em três atas 0,96 >0,05 

 

Tabela 17: Valor de P: Forma de realização da pesquisa de preços das caronas pesquisadas X Demais 

pregões 

(Fonte: Elaborada pelo autor)  

 

 

O valor de P menor do que 0,05, nas caronas realizadas sem pesquisa de preços e 

nas pesquisas realizadas com base em três fornecedores indica que, nessas situações, a 

hipótese nula pode ser desconsiderada, e demonstra que houve diferenças estatisticamente 

significativas entre as médias de preços das caronas realizadas sem pesquisa de preços e com 

base em três fornecedores e a média dos pregões. 
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O valor de P maior do que 0,05, nas caronas realizadas com pesquisas com base 

em três atas registro de preços indica que, nessa situação, a hipótese nula não pode ser 

desconsiderada, ou seja, indica que não houve diferenças estatisticamente significativas entre 

a média de preços das caronas realizadas com pesquisa de preços baseada em três atas e a 

média dos pregões. 
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6. RESULTADOS  

 

Assim como a coleta e análise de dados, os resultados das análises realizadas 

anteriormente também foram agrupados em três blocos, de acordo com os objetivos 

específicos deste estudo, a fim de melhor estruturar as informações para proporcionar um 

melhor entendimento e facilitar o posterior confronto com a teoria sobre o tema. 

 

6.1. Resultado: eficiência das caronas 

 

Diante da análise dos resultados do teste de hipóteses t aplicado em relação à 

diferença entre as médias das caronas e dos pregões realizados pelas UG do Exército sediadas 

no Rio de Janeiro, pode-se verificar que essa diferença não foi estatisticamente significativa. 

Ou seja, há evidências estatísticas de que as médias de preços não foram diferentes. 

Este fato demonstra que as caronas realizadas pelas UG do Exército sediadas no 

Rio de Janeiro, entre 2009 e 2015, não proporcionaram o aproveitamento dos pregões de 

menores preços, contrariando o previsto no marco teórico. 

 

6.2.  Resultado: Decreto 7.892 X Eficiência 

 

Diante da análise dos gráficos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, pode-se verificar que os anos de 

2012 e 2013 foram os anos de menores números de caronas e de resmas adquiridas por meio 

de caronas pelas UG do Exército localizadas no Rio de Janeiro. 

Em princípio essa situação demonstraria uma influência do Decreto 7.892, de 23 

de janeiro de 2013 na redução desses números. Porém, ao observar a evolução desses 

números entre os anos de 2009 e 2015, conclui-se que todos os números já vinham reduzindo 

desde o ano de 2009, provavelmente devido às orientações e recomendações citadas no marco 

teórico realizadas pelo TCU, que exerce o controle externo e pela 1ª Inspetoria de 

Contabilidade e Finanças do Exército (1ª ICFEx), responsável pela execução do controle 

interno nas UG da área analisada.  

Além disso, o aumento gradativo dos referidos números nos últimos anos poderia 

indicar que ele teve o efeito oposto ao esperado, ou seja, que o Decreto 7.892/13 causou o 

aumento no número das caronas realizadas. Porém não existe nesta pesquisa elementos que 

expliquem este fenômeno. 
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Por outro lado, em relação aos efeitos do decreto na eficiência das caronas, o teste 

t realizado entre as médias dos pregões nos períodos (2009/2012 e 2013/2015) evidenciaram 

que houve uma relação direta entre o Decreto Federal 7.892 e os preços dos pregões e, 

consequentemente, das caronas realizadas pelas UG do Exército sediadas no Rio de Janeiro. 

Dentre as possíveis justificativas para a relação supracitada, pode-se incluir o fato 

de que, com a limitação no número de caronas, houve um aumento no número de órgãos 

participantes nos pregões realizados após a vigência do Decreto 7.892, que contribuiu para o 

ganho de economia de escala e, consequentemente, para a obtenção de preços mais baixos 

nesses pregões, conforme o previsto no marco teórico deste trabalho. 

 

6.3.  Resultado: Pesquisa de preços X Eficiência 

 

Diante da análise dos resultados do teste de hipóteses t aplicado em relação às 

diferenças entre as médias das caronas realizadas sem pesquisa de preços, com base na 

pesquisa junto a três fornecedores e com base em três atas registro de preços, pode-se 

verificar que a diferença foi significativa nas duas primeiras situações e não foi significativa 

na última situação. Ou seja, há evidências estatísticas de que as médias de preços das caronas 

pesquisadas que não realizaram pesquisa de preços e das que realizaram pesquisa de preços 

baseadas em três fornecedores foram significativamente maiores do que a média de preços 

dos demais pregões.  

Além disso, verificou-se que não há evidências estatísticas da diferença entre as 

médias de preços das caronas realizadas com pesquisa de preços baseadas em três atas e a 

média dos demais pregões. 

Dessa forma, comprovou-se que a pesquisa de preços realizada junto aos 

fornecedores e a falta de pesquisa de preços levam à realização das caronas nas atas 

disponíveis de maiores preços e que a pesquisa de preços com base em três atas se mostrou 

mais eficiente, pois, pelo menos, possibilitou a realização das caronas nos preços médios das 

atas disponíveis. 

Os altos preços obtidos nas caronas realizadas sem pesquisa de preços confirmam 

a necessidade de comprovação da vantagem da adesão e a importância da pesquisa de preços 

para a eficiência das contratações, contida no marco teórico.  

Da mesma forma, a ineficiência das caronas realizadas com base em pesquisa de 

preços realizada junto a três fornecedores demonstra um baixo grau de confiabilidade nos 

preços informados pelos fornecedores, possivelmente pela falta de interesse dos mesmos. Este 
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fato justifica por que o TCU vem nos últimos anos recomendando a utilização de outras 

formas de pesquisa de preços, além da pesquisa junto aos fornecedores e também explica por 

que a SLTI/MPOG, na Instrução Normativa nº 05, considerava tal forma de realização de 

pesquisa de preços como o último recurso a ser utilizado como parâmetro. Além disso, 

constata-se que a Instrução Normativa 07 daquele Órgão se constituiu em um retrocesso para 

a eficiência das caronas e de todas as contratações realizadas pela administração pública 

brasileira, ao permitir que a pesquisa realizada junto aos fornecedores deixasse de ser o último 

parâmetro de pesquisa de preços a ser utilizado, conforme o previsto na IN anterior. 

As caronas realizadas com base em pesquisas realizadas junto a três atas de 

registro de preços foram as que proporcionaram os preços mais próximos da eficiência 

desejada. Porém, acredita-se que essa eficiência demonstrada teria sido maior, caso houvesse 

um maior número de caronas realizadas com base no referido parâmetro dentre as UG 

pesquisadas. 

Também devido à baixa ou à ausência de utilização nas UG pesquisadas, não se 

pôde verificar nesta pesquisa a eficiência das caronas cujas pesquisas de preços se basearam 

em consultas a apenas uma ata de registro de preços, a atas obtidas em banco de preços e em 

contratações similares de outros entes públicos. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Considera-se que o mais importante dos resultados obtidos nessa pesquisa foram 

os conceitos e não os números obtidos, pois, ao contrário desses últimos, espera-se que os 

conceitos obtidos sejam válidos para qualquer adesão realizada à ARP realizada por qualquer 

órgão e para adquirir qualquer material. 

Baseando-se nos resultados obtidos acerca da eficiência das caronas, houve 

evidências de que as caronas realizadas pela UG do Exército Brasileiro localizadas no Rio de 

Janeiro não foram realizadas nas atas de melhores preços, contrariando o esperado de acordo 

com o contido no marco teórico. 

Da mesma forma, apesar de o ano de edição do Decreto federal 7.892/13 ter sido 

um dos anos de menor número de caronas realizadas, não se pode afirmar que o referido 

decreto afetou tal redução, pois as quantidades de caronas já vinham reduzindo desde 2009 e 

essa quantidade vem aumentando nos últimos anos, após a vigência do Decreto. 

Porém ficou demonstrada uma relação positiva entre o decreto supracitado e a 

eficiência não só das caronas, mas também de todos os pregões realizados pelas UG do 

Exército situadas no Rio de Janeiro, devido ao ganho de escala proporcionado possivelmente 

pelo aumento de participantes ocorrido nos pregões realizados após a vigência do referido 

Diploma Legal.  

Além disso, houve evidências de que a pesquisa de preço com base em três atas 

foi a única forma de pesquisa de preços analisada que possibilitou a realização das caronas 

com a eficiência mais próxima ao desejado. 

Diante das evidências obtidas nesta pesquisa, conclui-se que o Decreto 7.892/13 e, 

principalmente, as formas de realização da pesquisa de preços afetam a eficiência das caronas 

realizadas.  

Por fim, concluiu-se que, para aumentar a probabilidade de realizar caronas que 

aproveitem não só o melhor preço de um pregão, mas sim os melhores preços, dentre todos os 

pregões disponíveis, a comprovação da vantajosidade da carona é importante, porém não é 

suficiente. Ou seja, verificou-se que, para realizar caronas eficientes, não basta realizar 

pesquisa de preços, é preciso também que nessas pesquisas seja priorizada a consulta a três 

atas, a forma de realização de pesquisa de preços que possibilitou as caronas mais eficientes.   

Em relação a possíveis pesquisas futuras, sugere-se a realização de um trabalho 

que analise com mais profundidade a evolução no número das caronas nos próximos anos, a 
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fim de entender por que o número de caronas voltou a aumentar nos últimos anos, mesmo 

diante da vigência do decreto 7.892/13, que limitou o número de caronas por pregão SRP. 

Como segunda sugestão para estudos futuros, recomenda-se verificar o efeito na 

eficiência das caronas realizadas com base em pesquisas de preços baseadas em atas obtidas 

em banco de preços. Tendo em vista que nenhuma UG pesquisada no presente estudo utilizou 

esta ferramenta. Tal sugestão de estudo poderia complementar as conclusões obtidas neste 

trabalho.  
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9. APÊNDICES 

APÊNDICE A - MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO
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APÊNDICE B - MODELO DE PESQUISA PERSONALIZADA  

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS - EBAPE 

CURSO: MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

ALUNO: JOSÉ LUIZ DA SILVA 

Data: 5 JUL 16 

Pesquisa nº XX: 
 

Sr Gestor, por favor, marque com um X na(s) opção(es) correspondente(s) ao(s) 

parâmetro(s) utilizado(s) na pesquisa de preços, bem como informando a quantidade de 

preços obtidos por parâmetro, nas adesões abaixo, realizadas por esse Órgão: 

Adesão 1 

Pregão SRP UG Gerenciadora Item NE Quantidade Material Valor(R$) 

000XX/XX 160XXX XX 
20XXNE900XXX XX 

Papel A4 XX,XX 
20XXNE900XXX XX 

( .) (I) Ata Registro de Preços obtida no Portal de Compras Governamentais – 

www.comprasgovernamentais.gov.br – Quantidade:______. 

(  . )  (I.2) Ata Registro de Preços obtida em algum Banco de Preços  

a. Negócios Públicos – Quantidade: ________ 

b. FGV – Quantidade: ________   

c. Outro (especificar) _______________________– Quantidade: _______. 

(  .) (II) Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou 

de domínio amplo – Quantidade:______. 

(   .) (III) Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 

180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços – Quantidade:______. 

(    )  (IV) Pesquisa com os fornecedores – Quantidade:______. 

(    ) (V) Não realizou pesquisa de preços. Explique o motivo:___________________. 

 

O Sr tem interesse em receber os resultados dessa pesquisa? 

(    ) sim 

(    ) não 

 

 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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APÊNDICE C – SÉRIE HISTÓRICA DO IPCA (2009 – 2016) 

SÉRIE HISTÓRICA DO IPCA 

               

 

    

 

  

 

    

VARIAÇÃO 

 

ANO MÊS 

NÚMERO 

ÍNDICE (%) 

 

  

(DEZ 93 = 

100) NO 3 6 NO 12 

      MÊS MESES 

MES

ES ANO MESES 

      

 

        

2009 JAN 2906,74 0,48 1,12 2,13 0,48 5,84 

 

FEV 2922,73 0,55 1,32 2,40 1,03 5,90 

 

MAR 2928,57 0,20 1,23 2,34 1,23 5,61 

 

ABR 2942,63 0,48 1,23 2,37 1,72 5,53 

 

MAI 2956,46 0,47 1,15 2,48 2,20 5,20 

 

JUN 2967,10 0,36 1,32 2,57 2,57 4,80 

 

JUL 2974,22 0,24 1,07 2,32 2,81 4,50 

 

AGO 2978,68 0,15 0,75 1,91 2,97 4,36 

 

SET 2985,83 0,24 0,63 1,96 3,21 4,34 

 

OUT 2994,19 0,28 0,67 1,75 3,50 4,17 

 

NOV 3006,47 0,41 0,93 1,69 3,93 4,22 

 

DEZ 3017,59 0,37 1,06 1,70 4,31 4,31 

      

 

        

2010 JAN 3040,22 0,75 1,54 2,22 0,75 4,59 

 

FEV 3063,93 0,78 1,91 2,86 1,54 4,83 

 

MAR 3079,86 0,52 2,06 3,15 2,06 5,17 

 

ABR 3097,42 0,57 1,88 3,45 2,65 5,26 

 

MAI 3110,74 0,43 1,53 3,47 3,09 5,22 

 

JUN 3110,74 0,00 1,00 3,09 3,09 4,84 

 

JUL 3111,05 0,01 0,44 2,33 3,10 4,60 

 

AGO 3112,29 0,04 0,05 1,58 3,14 4,49 

 

SET 3126,29 0,45 0,50 1,51 3,60 4,70 

 

OUT 3149,74 0,75 1,24 1,69 4,38 5,20 

 

NOV 3175,88 0,83 2,04 2,09 5,25 5,63 

 

DEZ 3195,89 0,63 2,23 2,74 5,91 5,91 

      

 

        

2011 JAN 3222,42 0,83 2,31 3,58 0,83 5,99 

 

FEV 3248,20 0,80 2,28 4,37 1,64 6,01 

 

MAR 3273,86 0,79 2,44 4,72 2,44 6,30 

 

ABR 3299,07 0,77 2,38 4,74 3,23 6,51 

 

MAI 3314,58 0,47 2,04 4,37 3,71 6,55 

 

JUN 3319,55 0,15 1,40 3,87 3,87 6,71 

 

JUL 3324,86 0,16 0,78 3,18 4,04 6,87 

 

AGO 3337,16 0,37 0,68 2,74 4,42 7,23 

 

SET 3354,85 0,53 1,06 2,47 4,97 7,31 

 

OUT 3369,28 0,43 1,34 2,13 5,43 6,97 

 

NOV 3386,80 0,52 1,49 2,18 5,97 6,64 

 

DEZ 3403,73 0,50 1,46 2,54 6,50 6,50 

 

            

 2012 JAN 3422,79 0,56 1,59 2,95 0,56 6,22 

 

FEV 3438,19 0,45 1,52 3,03 1,01 5,85 

 

MAR 3445,41 0,21 1,22 2,70 1,22 5,24 

 

ABR 3467,46 0,64 1,31 2,91 1,87 5,10 

 

MAI 3479,94 0,36 1,21 2,75 2,24 4,99 

 

JUN 3482,72 0,08 1,08 2,32 2,32 4,92 

 

JUL 3497,70 0,43 0,87 2,19 2,76 5,20 

 

AGO 3512,04 0,41 0,92 2,15 3,18 5,24 

 

SET 3532,06 0,57 1,42 2,51 3,77 5,28 
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OUT 3552,90 0,59 1,58 2,46 4,38 5,45 

 

NOV 3574,22 0,60 1,77 2,71 5,01 5,53 

 

DEZ 3602,46 0,79 1,99 3,44 5,84 5,84 

 

              

2013 JAN 3633,44 0,86 2,27 3,88 0,86 6,15 

 

FEV 3655,24 0,60 2,27 4,08 1,47 6,31 

 

MAR 3672,42 0,47 1,94 3,97 1,94 6,59 

  ABR 3692,62 0,55 1,63 3,93 2,50 6,49 

 

MAI 3706,28 0,37 1,40 3,69 2,88 6,50 

 

JUN 3715,92 0,26 1,18 3,15 3,15 6,70 

  JUL 3717,03 0,03 0,66 2,30 3,18 6,27 

  AGO 3725,95 0,24 0,53 1,93 3,43 6,09 

  SET 3738,99 0,35 0,62 1,81 3,79 5,86 

  OUT 3760,30 0,57 1,16 1,83 4,38 5,84 

  NOV 3780,61 0,54 1,47 2,01 4,95 5,77 

  DEZ 3815,39 0,92 2,04 2,68 5,91 5,91 

        
        

 

              

2014 JAN 3836,37 0,55 2,02 3,21 0,55 5,59 

  FEV 3862,84 0,69 2,18 3,67 1,24 5,68 

  MAR 3898,38 0,92 2,18 4,26 2,18 6,15 

  ABR 3924,50 0,67 2,30 4,37 2,86 6,28 

  MAI 3942,55 0,46 2,06 4,28 3,33 6,37 

  JUN 3958,32 0,40 1,54 3,75 3,75 6,52 

  JUL 3958,72 0,01 0,87 3,19 3,76 6,50 

  AGO 3968,62 0,25 0,66 2,74 4,02 6,51 

  SET 3991,24 0,57 0,83 2,38 4,61 6,75 

  OUT 4008,00 0,42 1,24 2,13 5,05 6,59 

  NOV 4028,44 0,51 1,51 2,18 5,58 6,56 

 

DEZ 4059,86 0,78 1,72 2,57 6,41 6,41 

 

              

2015 JAN 4110,20 1,24 2,55 3,83 1,24 7,14 

  FEV 4160,34 1,22 3,27 4,83 2,48 7,70 

 

MAR 4215,26 1,32 3,83 5,61 3,83 8,13 

  ABR 4245,19 0,71 3,28 5,92 4,56 8,17 

  MAI 4276,60 0,74 2,79 6,16 5,34 8,47 

  JUN 4310,39 0,79 2,26 6,17 6,17 8,89 

 

JUL 4337,11 0,62 2,17 5,52 6,83 9,56 

  AGO 4346,65 0,22 1,64 4,48 7,06 9,53 

  SET 4370,12 0,54 1,39 3,67 7,64 9,49 

  OUT 4405,95 0,82 1,59 3,79 8,52 9,93 

 

NOV 4450,45 1,01 2,39 4,07 9,62 10,48 

  DEZ 4493,17 0,96 2,82 4,24 10,67 10,67 

  

 

            

2016 JAN 4550,23 1,27 3,27 4,91 1,27 10,71 

  FEV 4591,18 0,90 3,16 5,63 2,18 10,36 

  MAR 4610,92 0,43 2,62 5,51 2,62 9,39 

  ABR 4639,05 0,61 1,95 5,29 3,25 9,28 

  MAI 4675,23 0,78 1,83 5,05 4,05 9,32 

  JUN 4691,59 0,35 1,75 4,42 4,42 8,84 

  JUL 4715,99 0,52 1,66 3,64 4,96 8,74 

  AGO 4736,74 0,44 1,32 3,17 5,42 8,97 

 

SET 4740,53 0,08 1,04 2,81 5,51 8,48 

  OUT 4752,86 0,26 0,78 2,45 5,78 7,87 

                

Fonte: IBGE,http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/inpc_ipca/defaultseriesHist.shtm 

 


