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DECRETO N. 23.460, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2002 
 
Regulamenta a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de 

bens e serviços comuns, instituída pela Lei Federal n.º 10.520/2002. 

 
1. Referências (não expressas) à Lei 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 

ou Lei nº 12.462/2011:  
 
Art. 1º O pregão instituído pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 
2002, será processado de acordo com os procedimentos estabelecidos 
neste Decreto. 

[...] 

Art. 3º Aplicar-se-ão, subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as 
mesmas normas da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores. 

[...] 

Art. 8º A fase preparatória do pregão deverá observar: 

I – a instrução do processo contendo o pedido de aquisição, observando-
se as regras estabelecidas para as demais modalidades de licitação, 
contidas na Lei n.º 8666/93. 

   2. Análise 
 
O Decreto nº 23.460, de 2002 já estava parcialmente revogado pelo 

Decreto nº 40.205, de 2019 que recebeu o Decreto nº 10.024, de 2019 no Distrito 
Federal. 

 
Embora o Decreto nº 10.024, de 2019 trate do pregão eletrônico, o sistema 

por ele instituído impactou significativamente nos pregões presenciais, a ponto 
de os tornar exceção dependente de justificativa formal, conforme art. 1º, §3º do 
Regulamento. 

 
Com efeito, a iniciar pela obrigatoriedade atribuída à realização do pregão 

por meio eletrônico (art. 1º, §1º), depois pela admissão do pregão para contratar 
serviços comuns de engenharia, passando pelos prazos para impugnação dos 
editais e, por fim, pela alteração do rito para julgamento das propostas mediante 
a instituição dos modos de disputa aberto e fechado, resta mais que indicada a 
superação do modelo vigente ao tempo do Decreto nº 23.460, de 2002. 
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De qualquer sorte, a presente análise busca averiguar os impactos da Lei 

nº 14.133, de 2021 no panorama legal vigente, a começar pela previsão do 
“pregão” como uma modalidade geral de licitação nos seguintes termos: 

 
Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: 
(...) 
XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e 
serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço 
ou o de maior desconto; 
(...) 
Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a 
que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregão sempre que o 
objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais 
de mercado. 

Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de serviços 
técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de 
obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que 
trata a alínea “a” do inciso XXI do caput do art. 6º desta Lei. 
 
A Lei nº 14.133, de 2021 manteve a obrigatoriedade do pregão eletrônico, 

admitindo-se a modalidade presencial mediante justificativa, admitida a inversão 
da fase de habilitação para momento anterior às propostas e ao julgamento: 

 
Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em 
sequência: 

I - preparatória; 

II - de divulgação do edital de licitação; 

III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso; 

IV - de julgamento; 

V - de habilitação; 

VI - recursal; 

VII - de homologação. 

§ 1º A fase referida no inciso V do caput deste artigo poderá, mediante ato 
motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases 
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referidas nos incisos III e IV do caput deste artigo, desde que 
expressamente previsto no edital de licitação. 

§ 2º As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma 
eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que 
motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em 
áudio e vídeo. 

§ 3º Desde que previsto no edital, na fase a que se refere o inciso IV 
do caput deste artigo, o órgão ou entidade licitante poderá, em relação ao 
licitante provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação da 
conformidade da proposta, mediante homologação de amostras, exame 
de conformidade e prova de conceito, entre outros testes de interesse da 
Administração, de modo a comprovar sua aderência às especificações 
definidas no termo de referência ou no projeto básico. 

§ 4º Nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a Administração 
poderá determinar, como condição de validade e eficácia, que os licitantes 
pratiquem seus atos em formato eletrônico. 

§ 5º Na hipótese excepcional de licitação sob a forma presencial a que 
refere o § 2º deste artigo, a sessão pública de apresentação de propostas 
deverá ser gravada em áudio e vídeo, e a gravação será juntada aos autos 
do processo licitatório depois de seu encerramento. 

§ 6º A Administração poderá exigir certificação por organização 
independente acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade 
e Tecnologia (Inmetro) como condição para aceitação de: 

I - estudos, anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos; 

II - conclusão de fases ou de objetos de contratos; 

III - material e corpo técnico apresentados por empresa para fins de 
habilitação. 
 
Neste ponto, em virtude da determinação de aplicação subsidiária da Lei 

nº 8.666, de 1993 constante do artigo 3º do Decreto, embora desnecessária, 
sugere-se a respectiva atualização a fim de informar a aplicação subsidiária da Lei 
nº 14.133, de 2021, nos termos do seu artigo 191. 

 
Segundo antecipado, o artigo 5º do Decreto foi parcialmente revogado 

pelo Decreto nº 40.205, de 2019 no que tange à admissão do pregão para a 
contratação de obras e serviços comuns de engenharia. 
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Deveras, o Decreto nº 10.024, de 2019, recebido no Distrito Federal pelo 
Decreto 40.205, de 2019, estabeleceu a possibilidade de contratação de serviços 
comuns de engenharia por meio do Pregão Eletrônico e, considerada a 
obrigatoriedade / preferência legais do pregão por meio eletrônico, é de se 
reconhecer que, quando menos, o artigo 5º já estava derrogado no que tange à 
vedação à contratação de obras e serviços comuns de engenharia. 

 
Na esteira do Decreto nº 10.024, de 2019, a Lei nº 14.133, de 2021 admite 

expressamente a utilização da modalidade Pregão para a contratação de obras e 
serviços comuns de engenharia: 

 
Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: 
(...) 
XXI - serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades 
destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de 
interesse para a Administração e que, não enquadradas no conceito de 
obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, são estabelecidas, 
por força de lei, como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro 
ou de técnicos especializados, que compreendem: 

a) serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que tem 
por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de 
desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação 
de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais 
dos bens; 
(...) 
XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e 
serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço 
ou o de maior desconto; 
(...) 
Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a 
que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregão sempre que o 
objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de 
mercado. 

Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de serviços 
técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de 
obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que 
trata a alínea “a” do inciso XXI do caput do art. 6º desta Lei. 
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Quanto à figura do pregoeiro, o artigo 8º, §5º da Lei 14.133, de 2021 
estabelece que em “licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela 

condução do certame será designado pregoeiro.” 
 
É preciso indicar, ainda, que, enquanto o parágrafo único do artigo 8º do 

Decreto 23.460, de 2002 impõe que o edital fixe prazo não inferior a 8 (oito) dias 
úteis, contados da publicação do Aviso, para os licitantes apresentarem suas 
propostas, a Lei nº 14.133, de 2021 estabelece prazos mínimos diferenciados, a 
depender do objeto do certame, saber: 

 
Art. 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, 
contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de: 

I - para aquisição de bens: 

a) 8 (oito) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de 
menor preço ou de maior desconto; 

b) 15 (quinze) dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela alínea “a” 
deste inciso; 

II - no caso de serviços e obras: 

a) 10 (dez) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de 
menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de 
obras e serviços comuns de engenharia; 

b) 25 (vinte e cinco) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento 
de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços especiais e de 
obras e serviços especiais de engenharia; 

c) 60 (sessenta) dias úteis, quando o regime de execução for de 
contratação integrada; 

d) 35 (trinta e cinco) dias úteis, quando o regime de execução for o de 
contratação semi-integrada ou nas hipóteses não abrangidas pelas alíneas 
“a”, “b” e “c” deste inciso; 

III - para licitação em que se adote o critério de julgamento de maior lance, 
15 (quinze) dias úteis; 

IV - para licitação em que se adote o critério de julgamento de técnica e 
preço ou de melhor técnica ou conteúdo artístico, 35 (trinta e cinco) dias 
úteis. 

§ 1º Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na 
mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos 
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prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não 
comprometer a formulação das propostas. 

§ 2º Os prazos previstos neste artigo poderão, mediante decisão 
fundamentada, ser reduzidos até a metade nas licitações realizadas pelo 
Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
Portanto, o Decreto nº 23.460, de 2002 restringe o prazo de 10 dias fixado 

pela Lei nº 14.133, de 2021 para as hipóteses de serviços e obras cujos critérios 
de julgamento adotados sejam o menor preço ou o maior desconto (hipótese do 
pregão) e tal disposição regulamentar perderá o fundamento de validade, 
quando do advento do termo final do prazo definido no artigo 193 da Lei nº 
14.133, de 2021 e restar somente esta última no plano normativo. 

 
Sobre as fases do pregão, a Lei nova determinou a aplicação do rito comum 

previsto no seu artigo 17, manteve a obrigatoriedade do pregão eletrônico, 
admitindo-se a modalidade presencial mediante justificativa, extirpou a fase de 
“adjudicação”, admitiu a inversão da fase de habilitação para momento anterior 
às propostas e ao julgamento e institui o procedimento de “verificação de 
conformidade”: 

 
“Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em 
sequência: 

I - preparatória; 

II - de divulgação do edital de licitação; 

III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso; 

IV - de julgamento; 

V - de habilitação; 

VI - recursal; 

VII - de homologação. 

§ 1º A fase referida no inciso V do caput deste artigo poderá, mediante ato 
motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases 
referidas nos incisos III e IV do caput deste artigo, desde que 
expressamente previsto no edital de licitação. 

§ 2º As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma 
eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, 
devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e 
vídeo. 
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§ 3º Desde que previsto no edital, na fase a que se refere o inciso IV do 
caput deste artigo, o órgão ou entidade licitante poderá, em relação ao 
licitante provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação da 
conformidade da proposta, mediante homologação de amostras, exame 
de conformidade e prova de conceito, entre outros testes de interesse da 
Administração, de modo a comprovar sua aderência às especificações 
definidas no termo de referência ou no projeto básico.” 
 
Tanto a admissão de inversão de fases, quanto o expediente da 

“verificação de conformidade” militam pela revisão das regras recebidas pelo 
Decreto 40.205, de 2019, constantes do artigo 6º do Decreto nº 10.024, de 2019. 

 
O artigo 24 do Decreto 10.024, de 2019 conferiu o prazo de até três dias 

úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública para qualquer 
pessoa impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, a indicar a 
derrogação do artigo 11 do Decreto nº 23.460, de 2002 que fixara o prazo de 2 
dias uteis. 

 
De maneira idêntica ao Decreto nº 10.024, de 2019, a Lei 14.133, de 2021 

fixou o prazo para impugnações em 3 (três) dias úteis: 
 

“Art. 164. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de 
licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar 
esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 
(três) dias úteis antes da data de abertura do certame. 

Parágrafo único. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento 
será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, 
limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.” 

 
É de se concluir, pois, que a regra do artigo 11 do Decreto 23.460, de 2002, 

já derrogada pelo Decreto 40.205, de 2019 deve ser extirpada do ordenamento 
jurídico do Distrito Federal, ante a sua incompatibilidade com a nova sistemática 
e, portanto, ante a ilegalidade decorrente da falta de fundamento legal a 
autorizar a fixação do prazo de impugnação em apenas 2 dias úteis, quando a Lei 
10.520, de 2002 perder completamente a sua vigência. 

 
Do mesmo modo, a vedação à exigência de garantia de proposta (art. 12 

do Decreto nº 23.460, de 2002) na modalidade pregão tinha amparo no artigo 5º, 
inciso I da Lei nº. 10.520, de 2002, mas a exigência de garantia de proposta é 
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admitida pela Lei nº 14.133, de 2021, a revelar que é preciso atualização do 
Decreto. 

 
3. Conclusão 

 
Pelo exposto, considerando o advento do Decreto n. 40.205/2019 e da Lei 

n. 14.133/2021 que desfiguraram o Decreto n. 23.460/2002, sugere-se sua 
expressa revogação e consolidação da matéria em um único novo Decreto ou 
incorporação de Decreto Federal que venha a regulamentar a matéria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


