
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atas de registro de preços da 
Secretaria Executiva de Gestão 

 
 
 

Guia de utilização 
 
 
 



1  

Apresentação 

 
As atas de registro de preços celebradas a partir do Decreto Municipal nº 56.144, de 

1º de junho de 2015, passam por um controle dos quantitativos utilizados, a fim de garantir o 

cumprimento das prerrogativas legais, como o favorecimento às Micro e Pequenas Empresas, 

e o respeito aos limites dos quantitativos estimados. 

 

Este pequeno Guia foi elaborado com o objetivo de auxiliar as servidoras e os 

servidores das unidades da PMSP a utilizarem as atas de registro de preços da Secretaria 

Executiva de Gestão (SEGES). O material utiliza uma linguagem simples e objetiva e foi 

elaborado a partir das condições do Decreto 56.144/2015 e das demais legislações correlatas. 

 

A seguir, o Guia aborda a fase de estimativa de consumo, na qual são contatadas 

centenas de órgãos e entidades municipais, e os procedimentos relativos à utilização das atas 

de registro de preços desta Pasta, por órgãos participantes e não participantes. 
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1. Estimativa de consumo 
 

A estimativa de consumo é o processo por meio do qual são consolidadas as 

projeções de consumo de cada uma das unidades que irão participar de uma ata de registro 

de preços. De acordo com o Decreto nº 56.144/2015, esse procedimento deve ser liderado 

pelo Órgão Gerenciador: 

 

 
 

 
 

A quantidade consolidada será a referência para a licitação, e todas as unidades que 

fizerem parte da estimativa serão consideradas Órgãos Participantes da ata de registro de 

preços e poderão contratar até o limite do quantitativo total estimado. 

 A estimativa de consumo visa centralizar as demandas das unidades da PMSP, para 

garantir uma economia de escala e, assim, obter preços vantajosos em uma licitação. 

Também serve para evitar as discrepâncias dos valores para o mesmo objeto contratado pela 

administração pública, tornar o processo de contratação menos exaustivo e mais ágil para as 

unidades, Por esses motivos, é muito importante que todas as unidades da PMSP participem 

da estimativa de consumo, sempre que uma estiver em andamento. 

 

 

É competência do Órgão Gerenciador “consolidar todas as 

informações relativas à estimativa individual e total de 

consumo, bem como promover as devidas adequações com 

vistas à definição das especificações técnicas ou dos projetos 

básicos para atender aos requisitos de padronização” (Decreto 

municipal nº 56.144/2015, artigo 6º, inciso II). 

A ata de registro de preços não implica em um compromisso 

de compra, portanto, a INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS e 

existência de CONTRATOS EM VIGOR, no momento da 

celebração da ata, não impedem a estimativa de consumo. 
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1.1 Como participar da estimativa de consumo? 

 
Os servidores responsáveis pelos setores de compras de cada uma das unidades da 

PMSP devem preencher os formulários eletrônicos disponibilizados pela SEGES, seguindo as 

seguintes etapas: 

I. Leitura da especificação técnica ou do termo de referência 
 

Antes de iniciar o preenchimento do formulário eletrônico, confira a especificação 

técnica ou o termo de referência do objeto para garantir que este atenda à necessidade 

administrativa de sua unidade. 

 
II. Histórico de consumo 
 

Em caso de estimativas de consumo para objetos que tenham registros de preços 

vencidos recentemente, as unidades que não responderem à nova pesquisa de demanda 

poderão ter seus quantitativos estimados pela SEGES, com base em seu histórico de consumo 

da última ata de registro de preços. A quantidade utilizada anteriormente, porém, pode não 

suprir mais às necessidades da unidade. Por isso, é importante participar da estimativa de 

consumo. 

 
III. Preenchimento do formulário de estimativa de consumo 
 

Atualmente, a SEGES consolida os quantitativos para as estimativas de consumo por 

meio de formulários eletrônicos. Sempre que uma estimativa for iniciada, o procedimento 

será divulgado no Diário Oficial e nos e-mails dos servidores dos setores geralmente 

responsabilizados por estimar os quantitativos da unidade, quais sejam: armazenamento, 

compras, contratações e/ou finanças. 
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IV. Aguardar a comunicação da celebração da ata 
 

Após preencher o formulário de pesquisa de demanda, a SEGES irá consolidar as 

informações obtidas e dará continuidade ao Sistema de Registro de Preços (SRP). Quando a 

ata entrar em vigor, os representantes de todas as unidades participantes serão comunicados 

por publicação no Diário Oficial da Cidade (DOC) e/ou por e-mail. 

 

 

 

Ganhe tempo: Para que seja possível corrigir dados 
inseridos incorretamente no formulário, o responsável por 
respondê-lo receberá, no e-mail informado, um link para tal 
opção. Além disso, não é necessário enviar comprovante de 
preenchimento, pois este documento é recebido 
automaticamente. 

 

Importante: O cadastro dos servidores responsáveis 

pelas áreas de compras é muito importante para que a 

informação chegue a toda PMSP. Procure informar 

eventuais mudanças de pessoal em sua unidade à área 

da SEGES responsável pela realização da estimativa de 

consumo. 
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2. Acionamento de Atas de registro de preços 
 

A seguir são apresentados os procedimentos para (I) consultar o Órgão Gerenciador a 
respeito do interesse da utilização da Ata de registro de preços; (II) comunicar o Órgão 
Gerenciador a respeito dos quantitativos contratados; (III) solicitar autorização para aderir à 
Ata e; (IV) contratar um quantitativo superior ao registrado. 

Todas as unidades da PMSP que possuem acesso ao SEI devem acionar as atas por 
meio do preenchimento dos formulários padronizados nele disponíveis. 

 

2.1 Como inserir formulários em um processo SEI? 

I. Selecione “Incluir documento”  

II. Escolha o tipo do documento clicando em  

 

 

 

III. Preencha o formulário adequado dentre as opções existentes 

 

 



 

Os formulários padronizados foram criados para garantir que todas as informações 

da aquisição ou contratação pretendida sejam apresentadas ao Órgão Gerenciador, evitar 

retrabalhos e agilizar o processo de utilização dos registros de preços da SEGES. 

As unidades que não possuem acesso ao SEI devem acessar http://bit.ly/baixar-

formularios-de-ARP, baixar o formulário mais adequado, preenchê-lo corretamente e enviá-lo 

ao endereço de e-mail dprp@prefeitura.sp.gov.br, junto de ofício assinado pela área 

requisitante. 

2.2 Consulta ao Órgão Gerenciador 

O integrante de uma ata de registro de preços da SEGES que desejar utilizá-la deverá 

consultar o Órgão Gerenciador (DGSS) por meio do documento SEI “ARP Acionamento por 

Órgão Participante”. 

No formulário padrão de consulta, o Órgão Participante deverá informar: o número 

da ata, o objeto, o(s) quantitativo(s) registrado(s), o(s) quantitativo(s) a contratar e o período 

de utilização de cada item desejado. Por seu turno, o Órgão Gerenciador (DGSS) responderá à 

consulta (i) indicando os quantitativos registrado e disponível (não consumido) do Órgão 

Participante, (ii) a economicidade do preço praticado pelo detentor da ata e (iii) a indicação 

do fornecedor, neste último caso, se houver mais de um detentor registrado (decreto nº 

56.144/2015, artigo 7º, Inciso IV). 

 

http://bit.ly/baixar-formularios-de-ARP
http://bit.ly/baixar-formularios-de-ARP
mailto:dprp@prefeitura.sp.gov.br


 

 
 
 
 

2.3 Autorização para contratar acima do registrado 

Em casos excepcionais, nos quais acontecimentos devidamente justificados 

provoquem a necessidade de contratar um quantitativo superior ao registrado na ata, será 

necessário solicitar autorização do órgão gerenciador para contratar as quantidades 

adicionais: 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

“O Órgão Gerenciador deverá ser previamente consultado e 

autorizar a utilização da ata de registro de preço por órgão 

ou entidade não participante ou as aquisições acima do 

quantitativo estimado para os órgãos e entidades 

participantes.” (Decreto 56.144/2015, Artigo 24º, § 1º). 



 

 

Esta consulta também pode ser realizada por meio do preenchimento do documento 

SEI “ARP Acionamento por Órgão Participante”, incluído no próprio processo de aquisição ou 

contratação. No caso das atas relativas aos serviços de telefonia fixa e PABX, deverá ser 

utilizado o documento “ARP PABX / Telefonia fixa - Contratação adicional”. 

 

 
 
 

2.4 Autorização para aderir à ata de registro de preços 

Em caso de unidades que não previram necessitar do objeto de registro de preços no 

momento da estimativa de consumo, ou de unidades criadas após essa etapa, é possível 

solicitar autorização ao Órgão Gerenciador para aderir à ata na qualidade de órgão não 

participante. 

Essa solicitação deve ser realizada por meio do documento SEI “ARP Autorização 

para aderir” ou “ARP PABX / Telefonia fixa - Autorização para aderir”. 
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O  quantitativo  solicitado  acima  do  registrado  em  ata  só  será 

autorizado se: 
 

 A quantidade solicitada não prejudicar o fornecimento do 

bem/serviço para as unidades participantes; 

 A  empresa  detentora  tiver  capacidade  para  atender  o 
fornecimento. 

O  quantitativo  que se deseja aderir   só  será autorizado se: 

 A quantidade solicitada não prejudicar o fornecimento do 

bem/serviço para as unidades participantes; 

 A  empresa  detentora  tiver  capacidade  para  atender  o 
fornecimento. 
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2.5 Comunicado de utilização dos quantitativos 

Após efetivamente realizada uma aquisição ou contratação decorrente de registro 

de preços, a unidade contratante deverá encaminhar ao Órgão Gerenciador as informações 

relativas à efetiva contratação, em conformidade com o Decreto nº 56.144/2015. 

Para isso, é necessário instruir o processo da contratação com o documento SEI “ARP 

Comunicado de utilização de quantitativo” ou “ARP PABX / Telefonia fixa - Comunicado de 

utilização”. 
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3. Comunicado de garantia da economicidade dos preços 

registrados 

A economicidade dos preços registrados em ata, ainda de acordo com o Decreto nº 

56.144/2015, deve ser acompanhada pelo órgão gerenciador. 

 

 
 

 
 
 

Para tanto, a SEGES publica, mensalmente, o comunicado de garantia da 

economicidade dos preços registrados, na seção Secretarias, do DOC. 

Sem prejuízo da consulta ao diário, a SEGES informará à unidade requisitante, no 

processo remetido ao Órgão Gerenciador, a economicidade dos preços registrados da ata que 

se pretende utilizar.                                  

“Caberá ao Órgão gerenciador […] acompanhar a 

economicidade dos preços registrados, sempre que 

necessário à preservação do interesse público, considerados 

o tempo decorrido, a sazonalidade de mercado ou outras 

condições econômicas específicas, tornando público o 

resultado desse acompanhamento” (Decreto 56.144/2015, 

Artigo 6º, IV). 



12  

4. Para saber mais 
 

Esperamos que este material auxilie o cotidiano de utilização das atas da SEGES. Em 

caso de outras dúvidas, sugerimos as seguintes leituras: 

 

Legislações relacionadas ao Sistema de Registro de Preços: 

 Lei Municipal 13.278/2002: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-13278-de-
07-de-janeiro-de-2002  

 Decreto 56.144/2015: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-56144-de-
01-de-junho-de-2015  

 Lei Federal 8.666/1993: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm 
 

Página eletrônica da Prefeitra de São Paulo: 

 Seção de atas de registro de preços da SEGES: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/gestao/coordenadoria
_de_bens_e_servicos__cobes/atas_de_registro_de_preco/index.php?p=9260 

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-13278-de-07-de-janeiro-de-2002
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-13278-de-07-de-janeiro-de-2002
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-56144-de-01-de-junho-de-2015
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-56144-de-01-de-junho-de-2015
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/gestao/coordenadoria_de_bens_e_servicos__cobes/atas_de_registro_de_preco/index.php?p=9260
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/gestao/coordenadoria_de_bens_e_servicos__cobes/atas_de_registro_de_preco/index.php?p=9260

