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DECRETO N. 36.520, DE 28 DE MAIO DE 2015 
 
Estabelece diretrizes e normas gerais de licitações, contratos e outros ajustes para 

a 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, inciso VII, X e XXVI, da Lei Orgânica do 

Distrito Federal e considerando o disposto na Lei Federal nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, e na Lei Distrital nº 5.345, de 20 de maio de 

2014, DECRETA: 

[...] 

Art. 36-A Fica o agente público responsável pela fiscalização e 

acompanhamento da execução do objeto da licitação, no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta, obrigado a informar à 

Autoridade Máxima do setor requisitante do contrato sobre a 

execução, possibilidade de renovação e término do contrato, a fim 

de conferir, em tempo hábil, a adoção oportuna de providências 

necessárias para a realização de nova licitação, se for o caso. (Artigo 

acrescido(a) pelo(a) Decreto 40192 de 22/10/2019) 

§ 1º Para os contratos de prestação de serviços contínuos, o 

executor ou comissão de execução deverá informar à Autoridade 

Máxima do setor requisitante do contrato, com antecedência 

mínima de 12 meses do término do prazo previsto no inciso II, do 

artigo 57, da Lei nº 8.666/93 

2. Análise 
 
   Idealmente, o Decreto deve ser substituído por um novo Decreto 
que regulamente, no âmbito do Distrito Federal, todos os pontos passíveis de 
regulamentação na Lei n. 14.133/2021 ainda pendentes e que, inclusive, 
incorpore o conteúdo de outros Decretos Distritais que permaneceriam vigentes 
com a nova Lei, atendendo à previsão eficiente, mas que fora vetada por questões 
formais, do então artigo 188 do PL 4.253/202011, conferindo também maior 

 
11 Art. 188. Ao regulamentar o disposto nesta Lei, os entes federativos editarão, 
preferencialmente, apenas 1 (um) ato normativo 
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segurança jurídica, como quer o artigo 30 da Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro.  
 
     Especificamente sobre os tópicos presentes neste Decreto, sua 
compatibilidade com a nova lei exigiria, no mínimo, alterações nos seguintes 
pontos:  
 

i) exclusão do termo “gerais” da ementa, por falta de competência 
constitucional do DF para edição de normas gerais em matéria de 
licitações e contratos; 
 
ii) substituição da menção à Lei n. 8.666/93 pela Lei n. 14.133/2021; 
 
iii) exclusão da referência à Lei Distrital n. 5.345/2014, que foi 
declarada inconstitucional na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
20140020151133 pelo TJDFT; 
 
iv) substituir a menção à “Administração Indireta” por “autárquica 
e fundacional”, considerando que as empresas públicas e 
sociedades de economia mista são submetidas à Lei n. 13.303/2016; 
 
v) no art. 2º, alterar a redação para contemplar a observância dos 
“os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade 
administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, 
da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação 
ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da 
razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da 
celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional 
sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 
4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro)”, conforme art. 5º da Lei n. 14.133/2021; 
 
vi) no art. 3º, fazer menção ao Decreto n. 27.843/2016, que 
regulamenta a aplicação da Lei n. 13.019/2014 no Distrito Federal; 
 
vii) no art. 5º, contemplar as publicações no Portal Nacional de 
Contratações Públicas – PNCP; 
 
viii) no art. 6º, adaptar a redação às figuras do agente de 
contratação e comissão de contratação; 
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ix) no Capítulo III, adaptar as previsões às novas regras sobre 
padronização, inclusive o catálogo eletrônico (vide artigos 19; 25, § 
1º; 40, V, a; 40, § 1º, I;  41, I, a; 43; 47, I; 53, § 5º da Lei n. 
14.133/2021; e artigo 29, VI, VII e § 1º do Decreto n. 42.094/2021 
c/c Portaria PGDF n. 11/2020) 
 
x) no art. 11, avaliar o impacto da previsão do artigo 85, I da Lei n. 
14.133/2021; 
 
xi) no art. 12, adaptar ao disposto no art. 6º, XXV; no art. 23, § 2º; 
no art. 63, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 14.133/2021; 
 
xii) no Capítulo V, adaptar as disposições aos artigos 18 a 27; 40 a 
44; e 51, todos da Lei n. 14.133/2021;  
 
xiii)  no Capítulo VI,  
 
xiv) no Capítulo VII, adaptar ao disposto no art. 29 da Lei n. 
14.133/2021; 
 
xv) no Capítulo IX, adaptar ao disposto nos artigos 6º, XLIII; 74, IV; 
78, I; e 79 da Lei n. 14.133/2021; 
 
xvi) adaptar a Seção II do Capítulo IX ao disposto nos artigos 169 a 
172 da Lei n. 14.133/2021;  
 
xv) substituir as menções à Secretaria de Gestão Administrativa e 
Desburocratização do Distrito Federal por Secretaria de Estado de 
Economia do Distrito Federal. 

 
3. Conclusões  

 
  Pelo exposto, entende-se que o Decreto continua vigente, mas deve 
ser adaptado à Lei n. 14.133/2021 ou integralmente substituído por outro. 
 
 
 
 
 
 


