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DECRETO N. 34.466, DE 18 DE JUNHO DE 2013 
 
Dispõe sobre os procedimentos de contratação emergencial por órgãos da 

Administração Direta e Indireta do Distrito Federal e dá outras providências. 

 
 

1. Referências expressas à Lei 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 ou Lei 
nº 12.462/2011:  

 
“O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das 

atribuições que lhe confere o artigo 100, incisos VII e XXVI, da Lei 
Orgânica do Distrito Federal, tendo em vista o disposto no artigo 15 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e o disposto na Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, DECRETA: 

Art. 1º As contratações no âmbito da Administração 
Pública Direta e Indireta do Distrito Federal, quando efetuadas por 
dispensa de licitação fundamentada no art. 24, IV, da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, obedecerão ao disposto neste Decreto. (...) 

Art. 4º Os atos de prévia autorização de que trata o 
artigo 1º deverão integrar o ato de ratificação, para publicação na 
imprensa oficial, que deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias, 
conforme previsto no artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993. (...)” 
 2. - Contextualização: 

 
2. Análise  
 

O Decreto 34.466/2013 objetiva regulamentar, no ente distrital, alguns 
procedimentos para a contratação emergencial prevista no art. 24, IV da Lei 
8.666/93, que assim dispõe: 

 
“Art. 24.  É dispensável a licitação: (...) 
IV - nos casos de emergência ou de calamidade 

pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação 
que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 
particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento 
da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras 
e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 
(cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da 
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ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação 
dos respectivos contratos;” 

 
Por sua vez, prevê a Lei 14.133/21: 

 
“Art. 75. É dispensável a licitação: (...) 
VIII - nos casos de emergência ou de calamidade 

pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação 
que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos 
serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente 
para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços 
que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado 
da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a 
prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de 
empresa já contratada com base no disposto neste inciso; (...) 

§ 6º Para os fins do inciso VIII do caput deste artigo, 
considera-se emergencial a contratação por dispensa com objetivo 
de manter a continuidade do serviço público, e deverão ser 
observados os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 
desta Lei e adotadas as providências necessárias para a conclusão 
do processo licitatório, sem prejuízo de apuração de 
responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação 
emergencial.” 

 
Sobre a possibilidade de que regulamentos infralegais preexistentes sirvam 

aos dispositivos da Lei 14.133/2021, essa PGDF posicionou-se, em seu Parecer 
235/2021 – PGDF/PGCONS, no seguinte sentido: 

“No que concerne a normas de eficácia dependente 
de regulamentação na Nova Lei de Licitações cuja matéria já se 
encontra disciplinada em regulamentos distritais promulgados sob 
a égide da Lei nº 8.666/1993 ou em regulamentos federais, as 
normas infralegais já existentes são aptas a conferir eficácia 
imediata aos dispositivos do novel diploma que exigem 
regulamento. Sob essa perspectiva, podem ser utilizados, no que 
não colidir com a Nova Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, normas infralegais já existentes, para efeito de 
conferir plena eficácia a normas da Lei nº 14.133/2021.” 
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No caso em apreço, tem-se que as contratações emergenciais, tanto na Lei 
8.666/93, quanto na Lei 14.133/21, não dependem de regulamentação para ter 
eficácia, de modo que prescindem de regulamentos para sua utilização. De se ver, 
com efeito, que o Decreto 34.466/2013 se limita a traçar procedimentos para que 
elas se desenvolvam adequadamente, com a definição de competências e 
estabelecimento da instrução necessária. 

 
Não obstante, ao comparar-se as disposições da Lei 8.666/93 com as da Lei 

14.133/21, nota-se, com facilidade, algumas importantes alterações sobre o 
tema, como o prazo máximo permitido, a novel caracterização como emergencial 
da contratação que visa manter a continuidade do serviço público e a imposição 
de observância de novas regras para aferição dos valores de mercado. 

 
Nesse cenário, em que há evidentes diferenças entre os normativos e, 

consequentemente, entre o Decreto em referência e a Lei 14.133/21, e não 
havendo prejuízo para a aplicação imediata do art. 75, VIII da Lei 14.133/21, 
recomendável que se curve à preocupação exposta pela Advocacia-Geral da 
União em seu Parecer 00002/2021/CNMLC/CGU/AGU, de que “a utilização de 
mesmos detalhamentos normativos para regimes jurídicos distintos poderá 
causar tratamento não isonômico dos administrados e incerteza das 
consequências jurídicas”, para que se oriente no sentido de sugerir a revogação 
do Decreto 34.466/2013 quando findo o prazo de vigência da Lei 8.666/93, 
remanescendo a faculdade do Poder Público editar novo regulamento para tratar 
da contratação emergencial prevista no art. 75 da Lei 14.133/21.  

 
4. Conclusão  
 

O Decreto distrital n. 34.466/2013 continua vigente após a edição da Lei 
federal n. 14.133/2021 e apto a regulamentar as contratações emergenciais que 
se fizerem com fundamento na Lei 8.666/93.  

 
Não obstante, em razão das inovações trazidas, quanto ao tema, pela Lei 

14.133/2021, a fim de se evitar insegurança jurídica, recomenda-se a revogação 
do Decreto 34.466/2013 quando findo o prazo de vigência da Lei 8.666/93, 
remanescendo a faculdade do Poder Público editar novo regulamento para tratar 
da contratação emergencial prevista no art. 75 da Lei 14.133/21. 
 
 
 
 
 


