
 

 

CONTRATAÇÕES POR DEMANDA E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
DIFERENÇAS. 

Por JML Consultoria1 

Preliminarmente, cumpre destacar que, ao pretender realizar qualquer espécie de 
contratação, cabe ao Serviço Social Autônomo efetuar escorreito planejamento de sua demanda, 
conforme dispõe o Regulamento de Licitações e Contratos: 

“Art. 13. O procedimento da licitação será iniciado com a solicitação formal da 
contratação, na qual serão definidos o objeto, a estimativa de seu valor e os recursos 
para atender à despesa, com a conseqüente autorização e à qual serão juntados 
oportunamente todos os documentos pertinentes, a partir do instrumento 
convocatório, até o ato final de adjudicação.  

§ 1º Na definição do objeto não será admitida a indicação de características e especificações 
exclusivas ou marcas, salvo se justificada e ratificada pela autoridade competente.  

§2º Na contratação de obras e serviços de engenharia, o objeto deverá ser especificado com base 
em projeto que contenha o conjunto de elementos necessários, suficientes e adequados para 
caracterizar a obra ou o serviço ou o complexo de obras ou serviços.” (grifou-se) 

E não só em razão dessa expressa determinação, mas também em função dos princípios 
a que se submete, dentre eles o da eficiência2, é que a Entidade deve na fase de planejamento da 
contratação realizar estudos acerca da necessidade que se pretende satisfazer, com vistas a buscar 
a melhor solução para o seu total atendimento, otimizando, dessa maneira, a utilização dos 
recursos públicos postos à sua disposição.3 

Essa fase de planejamento, conhecida como fase interna da licitação, é de suma 
importância e deve ser eficientemente realizada, de modo que, dentre outros aspectos, o objeto a 
ser contratado seja corretamente definido, com quantitativo suficiente, características técnicas e 
modo de execução adequados para suprimir a totalidade da demanda em voga e que seu custo 
seja levantado de forma escorreita, para garantir a existência de recursos orçamentários que darão 
suporte à despesa e eleger a modalidade de licitação, conforme o caso. O custo estimado da 
contratação, apurado em face das especificações e quantidades fixadas, servirá, ainda, como 
critério para verificação da aceitabilidade das propostas no curso do futuro certame. 

Deve se preocupar, também, ao definir o objeto, com os requisitos de participação e de 
contratação, estabelecendo no termo de referência e no instrumento convocatório condições que 
propiciem a obtenção de proposta realmente vantajosa mediante a participação do maior número 
possível de interessados. Exige-se o cotejo, então, dos princípios da eficiência, da economicidade 
e da competitividade. 

Para tanto, estudos e pesquisas devem ser feitos, considerando, em especial, as 
práticas de mercado relativas à forma de execução e o custo da despesa, pois a busca 
de proposta vantajosa é da essência da licitação, mas não se pode perder de vista a obtenção de 

                                                            
1 Texto elaborado pelas Consultoras: Ana Carolina Coura Vicente Machado; Julieta Mendes Lopes Vareschini; Nyura 
Disconzi da Silva. 
2 Entende-se que o princípio da eficiência, o qual tem raiz constitucional (art. 37, caput), está albergado pelo Regulamento 
do Sistema “S”, tendo em vista a redação de seu art. 2º, que utiliza a genérica expressão “(…) e dos que lhe são correlatos”, 
admitindo, portanto, que outros princípios, além dos ali expressos, norteiam os processos de contratações realizados pela 
Entidade: “Art. 1º As contratações de obras, serviços, compras e alienações do S... serão necessariamente precedidas de 
licitação, obedecidas as disposições deste Regulamento. Art. 2º A licitação destina-se a selecionar a proposta mais 
vantajosa para o S... e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, 
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos, inadmitindo-se critérios que 
frustrem seu caráter competitivo.” (grifou-se) 
3 Sabe-se que uma nova corrente vem sendo disseminada, ainda em vozes isoladas, no âmbito do Tribunal de Contas da 
União, segundo a qual os recursos destinados às Entidades do Sistema “S” não teriam natureza pública e tais entidade não 
estariam submetidas aos princípios e normas gerais norteadores da atividade administrativa, tese, no entanto, não 
perfilhada por essa Consultoria Jurídica. Sobre o tema, confira: “O CONTROVERTIDO REGIME JURÍDICO DO 
SISTEMA ‘S’ E AS RECENTES ORIENTAÇÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” – artigo de Julieta Mendes Lopes 
Vareschini, veiculado na Edição nº22 do Newsletter do Sistema “S”, disponível em 
<http://news.jmleventos.com.br/newsletter_sistema_s/lista.php>. E ainda os Acórdãos 3554/2014 e 1869/2015, ambos 
do Plenário/TCU; RE 789.874/DF/STF e MS 33442 MC/DF/STF. 



 

 

um objeto que realmente atenda tanto as necessidades da Entidade como as regras impostas pelo 
mercado específico, sob pena de o certame restar inadequado. 

Sobre a importância e imprescindibilidade da fase interna da licitação, explica Marçal 
Justen Filho: 

“Proíbe-se a aplicação de recursos públicos em empreendimentos com dimensões 
não estimadas ou estimadas em perspectivas irreais, inexequíveis, onerosas ou não 
isonômicas. Não poderá ser desencadeado um empreendimento sem serem cumpridas todas as 
exigências prévias. Nem sequer poderá iniciar-se a licitação sem o cumprimento de tais requisitos, 
que se inserem na fase interna da atividade administrativa. 

(...) 

2.1) As duas finalidades básicas da etapa interna  

A primeira finalidade da Lei é evitar contratações administrativas defeituosas, assim entendidas 
aquelas que se inviabilizem ao longo da execução do objeto ou que não assegurem o 
aproveitamento mais eficiente dos recursos públicos.  

Outra finalidade legal é promover uma licitação satisfatória, reduzindo o risco de conflitos, 
impugnações e atrasos. 

2.2) A definição do contrato e a fixação das condições da licitação 

Para atingir essas duas finalidades, é imperioso que a Administração identifique de 
modo perfeito o objeto a ser executado, a presença dos requisitos legais de 
admissibilidade da contratação e a conveniência da solução a ser adotada para 
execução do objeto contratado. Essa é a primeira etapa a ser cumprida pela 
Administração.”4 (grifou-se) 

E o Tribunal de Contas da União sumulou seu entendimento a respeito, nos seguintes 
termos: 

“Súmula n° 177: A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra 
indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do postulado de 
igualdade entre os licitantes, do qual é subsidiário o princípio da publicidade, que 
envolve o conhecimento, pelos concorrentes potenciais das condições básicas da 
licitação, constituindo, na hipótese particular da licitação para compra, a quantidade 
demandada uma das especificações mínimas e essenciais à definição do objeto do pregão.” 
(grifou-se) 

Em decisão direcionada especificamente ao Sistema “S”, o TCU reforçou esse 
posicionamento, determinando o seguinte: 

“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as 
razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. com base no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, determinar ao 
Sebrae/Nacional que: 

9.1.1. promova o diagnóstico de suas necessidades de modo a permitir a completa 
definição do objeto da contratação, especificando todos os serviços no termo de 
referência, individualmente, de forma qualitativa e quantitativa, com a definição 
dos custos, mediante orçamento detalhado, elaborado a partir de fundamentada 
pesquisa de preços praticados no mercado, em conformidade com o art. 13 do 
Regulamento de Licitações e Contratos do Sebrae; 

(…) 

9.3.1. estabeleçam, em seus normativos, procedimentos mínimos para o adequado planejamento 
das contratações, documentados nos autos dos respectivos processos, prevendo: 

2.3.1.1. estudos técnicos preliminares que estabeleçam o diagnóstico situacional, a 
necessidade, os parâmetros para estabelecimento dos quantitativos e a análise das 
alternativas da contratação; 

                                                            
4 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 178-179. 



 

 

9.3.1.2. termo de referência ou projeto básico capaz de propiciar a definição, de forma 
precisa, suficiente e clara, do objeto a ser contratado, a definição dos métodos 
executivos, a estimativa dos prazos de execução e as obrigações do contratado, de 
forma a permitir a comparabilidade das propostas e a fiscalização da execução 
contratual; 

9.3.1.3. avaliação do custo, mediante orçamento detalhado, elaborado a partir de 
fundamentada pesquisa de preços praticados no mercado, que, no caso das 
contratações diretas, demonstre a compatibilidade do preço contratado com os 
valores de mercado; e, nos casos de licitação, forneça parâmetros para verificar a 
adequação das propostas econômicas; 

9.3.2. elabore manuais e/ou rotinas de procedimentos com o objetivo de padronizar a estimativa 
do valor das licitações e das contratações por dispensa e inexigibilidade, de forma a obter preços 
que representem os valores do mercado, incluindo-se no escopo do trabalho a necessidade de 
detalhamento dos itens de serviços;”5 (grifou-se) 

Igualmente, pondera a Controladoria-Geral da União em sua cartilha de 
“Entendimentos do Controle Interno Federal sobre a Gestão dos Recursos das Entidades do 
Sistema ‘S’”: 

“39. Que aspectos devem ser observados na definição do objeto a ser licitado? 

É condição necessária para a realização do processo licitatório, e consequente contratação, a 
definição precisa do objeto a ser adquirido, com todos os elementos necessários à sua 
caracterização. 

Portanto, deve-se observar que o objeto a ser contratado seja definido de forma precisa, tanto no 
edital de licitação quanto no contrato, a fim de possibilitar que haja efetiva competição entre os 
licitantes, em conformidade com o princípio da igualdade, bem como que o futuro fornecedor do 
bem ou serviço atenda fielmente às necessidades da entidade na execução do contrato. Dessa 
forma, não se admite a existência de contratos do tipo ‘guarda-chuva’, que possuam objetos com 
designações genéricas e amplas.”6 grifou-se) 

Evidente, então, que o Serviço Social Autônomo deve definir de modo correto o objeto 
apto a satisfazer o interesse em questão, definição essa que envolve as especificações, 
características, prazo de execução, etc. e, especialmente, o quantitativo desse, sem o que os 
particulares não terão condições de identificar a prestação exata que lhe será imposta, se 
vencedores, e consequentemente, não terão condições de apresentar propostas sérias, firmes e 
exequíveis. 

Ora, na licitação a competência primordial do ente licitante é estabelecer o que deseja, 
com todos os elementos e dados suficientes, enquanto que aos particulares cabe informar o custo 
para a execução dessa pretensão.  

Bem por isso é que, finda a licitação com a seleção da proposta mais vantajosa, à vista 
dos critérios objetivos previamente definidos no instrumento convocatório, e formalizada a 
contratação segue-se a execução contratual, onde resta apenas o cumprimento integral das 
obrigações preestabelecidas, que podem ser assim resumidas: I - a execução e entrega da 
totalidade do objeto pelo contratado; II - o pagamento correspondente pela contratante, que é 
aquele fixado pelo particular; tudo nos termos do instrumento convocatório precedente e da 
proposta vencedora, aos quais as partes se vinculam. 

Fica evidente, dessa forma, que a formalização de uma contratação implica na execução 
da totalidade do quantitativo do objeto estipulado, definido após a realização dos estudos e 
pesquisas feitos na fase interna, existindo a possibilidade apenas da realização de eventuais 
alterações (acréscimos e supressões legalmente admitidos7) justificadas em face de fato 
superveniente e exclusivamente para melhor atendimento do interesse público. 

                                                            
5 TCU. Acórdão 3217/2014. Plenário. 
6 BRASIL. Controladoria-Geral da União (CGU). Entendimentos do Controle Interno Federal sobre a Gestão dos Recursos 
das Entidades do Sistema “S”. Perguntas e Respostas. Ed. Revisada. Brasília, 2013, p. 24. 
7 "Art. 29. As alterações contratuais por acordo entre as partes, desde que justificadas, e as decorrentes de necessidade de 
prorrogação, constarão de termos aditivos. 



 

 

Nessa linha, descabidas e sem amparo legal, como regra, as denominadas “contratações 
por demanda” onde a intenção é a formalização de uma contratação com quantitativos meramente 
estimativos e a requisição desses na medida do necessário, sem a existência da obrigação do 
consumo/aquisição da totalidade do objeto.  

E aqui vale lembrar que as contratações por estimativas são admitidas apenas em 
caráter excepcional e para determinados tipos de objetos cujos quantitativos são de impossível 
definição prévia, tais como contratos de fornecimento de energia elétrica e abastecimento de água, 
cujo pagamento é efetuado de acordo com a medição realizada pela prestadora do serviço, 
considerado o consumo efetivo no período. 

Esse, aliás, o posicionamento do Tribunal de Contas da União: 

(...) A ideia foi contratar duas empresas de publicidade por valores que não 
evidenciassem a efetiva contraprestação de serviços, mas sim a mera previsão de 
gastos daquelas entidades com publicidade institucional. A contratação explicada 
nada mais é do que uma contratação por estimativa, eis que não havia como saber 
a quantidade exata, quer em serviços, quer em valores, que somente seriam 
conhecidos na forma do resultado da execução contratual. (...) 

Análise: (...) 

O responsável alega que os valores inicialmente previstos eram apenas estimativos, 
pois não se sabia, a priori, a quantidade exata de serviços e valores envolvidos. Cada 
entidade integrante do Sistema Indústria estimou um valor orçamentário a ser 
utilizado dentro do exercício financeiro, consignando os valores no edital. Durante 
a execução das despesas, o SESI/DN viu-se obrigado a realizar um valor maior do 
que o inicialmente previsto. Contudo, o responsável afirma que isso não 
representou um acréscimo irregular acima do limite de 25% (vinte e cinco por 
cento), mas tão-somente efetiva realização de despesas que tinham sido apenas 
estimadas. 

As alegações não procedem, pois empenho estimativo e acréscimo de serviços são 
coisas distintas. De fato, o valor de um empenho pode ser estimado, mas somente 
para tipos de despesas cujo o montante exato não pode ser conhecido 
antecipadamente, como é o caso dos serviços de fornecimento de luz e água. Já o 
valor de uma contratação é baseado, inicialmente, no orçamento estimado em 
planilha de quantitativos e custos unitários confeccionado pela entidade, sendo 
peça integrante do edital. Contudo, após a realização do certame, com a 
consequente escolha da proposta mais vantajosa, o valor da contratação passa a ser 
certo. É o preço da proposta vencedora que será vinculado em contrato”.8 (grifou-
se) 

Nas hipóteses em que a entidade não tem como precisar a quantidade do objeto ou o 
momento de sua efetiva necessidade cabível será a adoção do Sistema de Registro de Preço, onde 
ao final do procedimento licitatório se efetua o mero registro do melhor preço obtido em Ata e as 
contratações decorrentes ocorrem apenas quando do surgimento da demanda e na quantidade 
exata para o seu suprimento. Inclusive, nesse, inexiste a obrigação de contratar, conforme 
expressamente prevê o Regulamento: 

“Art. 35. Homologado o procedimento licitatório, o licitante que ofertou o preço a ser registrado 
será convocado para assinar o respectivo instrumento, no qual deverá constar, dentre outras 
condições, o seu compromisso de entregar os bens ou fornecer os serviços na medida das 
necessidades que lhe forem apresentadas, observado o disposto no art. 25. 

Art. 36. O registro de preço não importa em direito subjetivo de quem ofertou o preço 
registrado, de exigir a aquisição, sendo facultada a realização de contratações de terceiros 
sempre que houver preços mais vantajosos. ” 

Acerca das vantagens do SRP a doutrina ressalta:  

                                                            
 Art. 30. Os contratos poderão ser aditados nas hipóteses de complementação ou acréscimo que se fizerem nas obras, 
serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial e de até 50% (cinquenta por cento), para reforma 
de edifício ou equipamento, ambos atualizados." 
8 TCU. Acórdão 197/2010. Plenário. 



 

 

“O sistema de registro de preços é uma das soluções mais adequadas para assegurar 
a flexibilidade em contratações administrativas. (...) O Sistema de Registro de Preços 
(SRP) é uma das mais úteis e interessantes alternativas de gestão de contratações colocada à 
disposição da Administração Pública”.9 (grifou-se) 

Mas, é preciso ter em mente que mesmo no SRP a imprevisibilidade de quantitativos 
não é absoluta, cabendo à Entidade, em face do dever de planejamento, além de definir 
corretamente seu objeto (caracterização e especificações), estimar quantidades máximas, que 
limitarão as futuras contratações durante a validade do registro. 

Essa a lição de Julieta Mendes Lopes Vareschini: 

“A fase interna do SRP, que se desenrola exclusivamente no âmbito interno da 
entidade, destina-se, em suma, a justificar a necessidade da contratação, a definir o 
objeto e as quantidades necessárias e fixar as condições de participação e da futura 
contratação dos interessados. 

(...) 

Observe-se que o SRP segue o procedimento padrão da modalidade licitatória que 
lhe precede, ou seja, suas fases interna e externa são praticamente idênticas às fases 
de uma concorrência ou pregão, sendo que apenas a contratação será diferenciada. 

Assim, tem a entidade o dever de descrever, de forma clara e precisa, o objeto do 
registro de preços. Essa descrição deve conter o conjunto de elementos necessários 
e suficientes, com nível de precisão adequado, para a caracterização do bem ou 
serviço, inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente 
adotadas. 

(...) 

No SRP o órgão contratante estima as quantidades que limitarão as contratações 
durante a validade do registro. A entidade deve estar consciente de que a 
estipulação de quantidades a serem registradas é feita segundo suas estimativas de 
consumo, justamente para evitar tanto o excesso quanto a insuficiência dessas 
quantidades e, também, para assegurar a economicidade, já que o particular elaborará sua 
proposta de acordo com a quantidade mínima que irá fornecer. 

Consoante já destacado, este sistema é adotado, normalmente, nas situações em que a entidade, 
apesar de presumir a utilização dos bens ou serviços, não tem como estipular, de forma precisa, 
quando e quanto deles necessitará.  

Contudo, esse fato não afasta o dever de o objeto da licitação ser especificado e ter seu quantitativo 
estimado. Com efeito, para que os Serviços Sociais Autônomos possam atender de forma efetiva 
suas necessidades e os licitantes possam ofertar propostas sérias, impõe-se um levantamento 
acerca dos quantitativos que pautarão o respectivo registro, a fim de que tais quantidades sejam 
suficientes em face da necessidade a ser atendida ao longo da vigência da Ata.”10 (grifou-se) 

Porém, uma vez formalizada a contratação decorrente da Ata o raciocínio passa a ser o 
mesmo anteriormente desenvolvido, o que significa que o contratado, com isso, obriga-se a 
cumprir a integralidade do quantitativo do objeto ajustado e o contratante a efetuar o pagamento 
correspondente, posto que a contratação delimita as obrigações contratuais das partes, 
diversamente da Ata que somente cria uma expectativa de contratação.  

Essa justamente a diferença entre a Ata do SRP e a contratação propriamente dita, 
independente do instrumento contratual adotado, pois enquanto a primeira é documento de 
cunho pré contratual que cria uma mera expectativa para o particular e impõe a obrigação de 
contratar somente se e quando convocado durante a sua vigência; a segunda obriga ambas as 
partes, após a sua formalização, ao cumprimento da integralidade dos seus termos. 

 

                                                            
9 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários..., p. 251-255. 
10 VARESCHINI, Julieta Mendes Lopes. Licitações e Contratos no Sistema S. 6. ed. Curitiba: JML, 2015, p. 432-438. 


