
 
 

 158 

DECRETO N. 32.753, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2011 
 
Dispõe sobre o acompanhamento e a fiscalização de contratos administrativos 

firmados pelos órgãos e entidades 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  

 
O Decreto 32.753/2011 objetivou fazer algumas alterações no 

Decreto 32.598/2010, que “Aprova as Normas de Planejamento, Orçamento, 
Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, e dá outras 
providências”.  

 
As modificações por ele trazidas referem-se ao executor do 

contrato e não apresentam qualquer incompatibilidade com a Lei 14.133/21, a 
qual assim dispõe sobre o tema: 

 
“Art. 7º Caberá à autoridade máxima do órgão ou da 

entidade, ou a quem as normas de organização administrativa 
indicarem, promover gestão por competências e designar agentes 
públicos para o desempenho das funções essenciais à execução 
desta Lei que preencham os seguintes requisitos: 

I - sejam, preferencialmente, servidor efetivo ou 
empregado público dos quadros permanentes da Administração 
Pública; 

II - tenham atribuições relacionadas a licitações e 
contratos ou possuam formação compatível ou qualificação 
atestada por certificação profissional emitida por escola de governo 
criada e mantida pelo poder público; e 

III - não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes 
ou contratados habituais da Administração nem tenham com eles 
vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista e civil. 

§ 1º A autoridade referida no caput deste artigo 
deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada a 
designação do mesmo agente público para atuação simultânea em 
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funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade 
de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva 
contratação. 

§ 2º O disposto no caput e no § 1º deste artigo, 
inclusive os requisitos estabelecidos, também se aplica aos órgãos 
de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração. 
(...) 

 
Art. 9º, É vedado ao agente público designado para 

atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos 
previstos em lei: (...) 

§ 1º Não poderá participar, direta ou indiretamente, 
da licitação ou da execução do contrato agente público de órgão ou 
entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as 
situações que possam configurar conflito de interesses no exercício 
ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação 
que disciplina a matéria. (...) 

 
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 ou atue na fiscalização ou na 
gestão do contrato, devendo essa proibição constar expressamente 
do edital de licitação. (...) 
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Art. 117. A execução do contrato deverá ser 

acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, 
representantes da Administração especialmente designados 
conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos 
respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para 
assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa 
atribuição. 

§ 1º O fiscal do contrato anotará em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, 
determinando o que for necessário para a regularização das faltas 
ou dos defeitos observados. 

§ 2º O fiscal do contrato informará a seus superiores, 
em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a 
situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua 
competência. 

§ 3º O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos 
de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, 
que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações 
relevantes para prevenir riscos na execução contratual.(...).” 
 

Dessa forma, tomo como desnecessária, qualquer alteração ao Decreto 
32.753/2011.  

 
4. Conclusão  
 

O Decreto distrital n. 32.753/2011 continua vigente e aplicável após a 
edição da Lei federal n. 14.133/2021, não havendo nenhuma alteração a se 
recomendar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


