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DECRETO N. 32.751, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2011 
 
Dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da Administração Pública Direta 

e Indireta do Poder Executivo do Distrito Federal. 

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

nº 12.462/2011:  
 

Não há. 
 

2. Análise  
 
  Sobre a vedação a participação de licitantes em razão de parentesco 

com agentes públicos, a Lei nº 14.133, de 2021 a estipula em três situações 
distintas: para a participação no certame, para efeito de continuidade do 
contrato e nas hipóteses de subcontratação. Os arts. 14, IV 48, parágrafo único e 
122, §3º da Lei nº 14.133, de 2021 estabelece: 

 
Art. 14. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de 
contrato, direta ou indiretamente: 
(...) 

IV - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, 
econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou 
entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 
licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 
seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar 
expressamente do edital de licitação; 
(...) 

Art. 48. Poderão ser objeto de execução por terceiros as atividades 
materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que 
constituam área de competência legal do órgão ou da entidade, vedado à 
Administração ou a seus agentes, na contratação do serviço terceirizado: 
(...) 
Parágrafo único. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado 
contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade 
contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação 
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ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, devendo essa proibição 
constar expressamente do edital de licitação. 
(...) 

Art. 122. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades 
contratuais e legais, o contratado poderá subcontratar partes da obra, do 
serviço ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela 
Administração. 
(...) 

§ 3º Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela 
ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 
órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe 
função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou 
se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, 
ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar 
expressamente do edital de licitação. 
 

3. Conclusão  
 

Considerando o tratamento da matéria no âmbito da nova lei geral de 
licitações, em certa medida contrária ao disciplinado pelo Decreto 32.751/2011 
(vide artigo 8º), sugere-se a revogação expressa da norma quando advier a 
vigência exclusiva da Lei n. 14.133/2021. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


