RESUMO

A Administração Pública no Brasil, em seu aspecto objetivo, representa um conjunto
de atividades próprias da função administrativa, sendo uma delas, o serviço público,
que representa toda atividade que a administração pública executa com vistas à
satisfação do interesse público. Dessa forma o Estado possui o dever constitucional
de, em regra, realizar procedimentos licitatórios para a aquisições e alienações
públicas. Para a pesquisa na literatura especializada, realizou-se uma busca online,
e, após o resultado das buscas realizadas, foram aplicados os seguintes filtros:
estudos publicados entre os anos de 2013 e 2017 e com textos completos. Foi
realizada uma análise dos títulos e resumos de todas as referências resultantes dos
critérios de busca para avaliar se os estudos seriam elegíveis para inclusão na
revisão. O objeto do presente estudo considerou que o Sistema de Registro de
Preços, ao contrário das licitações tradicionais, não tem uma obrigatoriedade em
contratar em razão da assinatura do contrato, mas sim registra os preços praticados
por potenciais fornecedores e registra-os em ata, que poderão, eventualmente, vir a
atender as necessidades da Administração. Esse sistema demonstra-se como uma
ferramenta eficaz para as aquisições de bens ou serviços, em razão das vantagens
para a sua utilização. O “carona” reduz burocracia e acelera o processo de
aquisições públicas, o que, por conseguinte, faz com que a Administração Pública
cumpra seus objetivos.
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ABSTRACT

Public administration in Brazil, in its objective aspect, represents a set of activities
specific to the administrative function, one of which is the public service, which
represents all activity that the public administration performs with a view to the
satisfaction of the public interest. In this way, the State has the constitutional duty, as
a rule, to carry out bidding procedures for public acquisitions and divestitures. For the
research in the specialized literature, an online search was performed, and, after the
results of the searches, the following filters were applied: studies published between
the years of 2013 and 2017 and with complete texts. An analysis of the titles and
abstracts of all references resulting from the search criteria was performed to assess
whether the studies would be eligible for inclusion in the review. The object of the
present study considered that the Price Registration System, unlike traditional
biddings, does not have an obligation to contract due to the signing of the contract,
but rather records the prices charged by potential suppliers and registers them in
minutes, which may eventually meet the needs of the Administration. This system
proves to be an effective tool for the acquisition of goods or services, because of the
advantages for its use. The "hitch-hike" reduces bureaucracy and accelerates the
process of public procurement, which, consequently, causes the Public
Administration to fulfill its objectives.
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