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DECRETO N. 27.780, DE 14 DE MARÇO DE 2007 
 
Regula o direito de preferência e fixa prazo para negociação, com o fim de reduzir 

preços registrados no sistema de registro de preços do DF 

 
1. Referências expressas à Lei 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 ou Lei 

nº 12.462/2011: 
  
Art. 1º, caput: 
  

Art. 1º Para o exercício do direito de preferência, previsto no 
art. 15, § 4º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, observar-
se-á o disposto neste Decreto. 

  
2. Análise 
  
O Decreto nº 27.780/2007 regula o direito de preferência e fixa 

prazo para negociação, com o fim de reduzir preços registrados no Sistema de 
Registro de Preços do Distrito Federal. 

 
No que toca especialmente à Lei 8.666/93, observamos a menção 

expressa ao seu art. 15, § 4º, senão vejamos: 
  

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:          
(Regulamento)     (Regulamento)     (Regulamento)  (Vigência) 
(...) 
§ 4o A existência de preços registrados não obriga a 
Administração a firmar as contratações que deles poderão 
advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro preferência em 
igualdade de condições. 

  
De acordo com Rafael Oliveira (Nova Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, 2021), o dispositivo correspondente na Lei nº 14.133/2021 seria 
o art. 83, a saber: 

  
Art. 83. A existência de preços registrados implicará 
compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, 
mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a 
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realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
desde que devidamente motivada. 

  
Como se vê, não há mais previsão de preferência ao beneficiário 

do registro em igualdade de condições. Nesse sentido, leciona Vanessa Carvalho 
(Revista Consultor Jurídico, 06 de maio de 2021. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2021-mai-06/carvalho-sistema-registro-precos-lei-
licitacoes. Acesso em: 10 de dezembro de 2021): 

  
O artigo 83 da nova Lei de Licitações estabelece apenas que 
"a existência de preços registrados implicará compromisso 
de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não 
obrigará a Administração a contratar, facultada a realização 
de licitação específica para a aquisição pretendida, desde 
que devidamente motivada". 
O dispositivo supracitado exclui o direito de preferência 
previsto no artigo 15, §4º, da Lei 8.666/1993, assim como o 
artigo 32, §3º, da Lei 12.462/2011 prevê que ainda que não 
fossem obrigatórias contratações decorrentes de preços 
registrados, podendo serem utilizados outros meios 
previstos na Lei 8.666/1993, é assegurado ao beneficiário do 
registro preferência em igualdade de condições perante 
demais interessados. 
Na prática, havia a recomendação de que a Administração 
Pública, caso seja realizada uma licitação para a aquisição do 
mesmo bem com preço registrado e que esta resultasse em 
preço inferior, caberia à Administração consultar o 
beneficiário do registro de preços, para que este tivesse a 
oportunidade de reduzir o seu preço, tendo em vista a 
preferência no fornecimento. 
A mudança na legislação exclui o respectivo benefício de 
preferência para o fornecimento, decorrente do preço 
registrado na ata de registro de preços. (destaques 
acrescidos) 

  
Portanto, o referido Decreto regula direito que não mais subsistirá 

após a revogação da Lei nº 8.666/93, em 01/04/2023. 
 
3. Conclusão 
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O Decreto distrital nº 27.780, de 14/03/2007, continua vigente e 
plenamente aplicável somente durante a vigência da Lei nº 8.666/93,  ou seja, 
até 01/04/2023.  

 
Sugere-se, assim, a revogação total do Decreto nº 27.780/2007 

com efeitos a partir de 02/04/2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


