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DECRETO N. 36.549, DE 15 DE JUNHO DE 2015 
 
Dispõe sobre o credenciamento e a contratação de instituições financeiras para 

integrar o Sistema de Arrecadação de Receitas Públicas do Distrito Federal 

(SIAR/DF) e dá outras providências. 
 
1. Referências expressas à Lei 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 ou Lei 

nº 12.462/2011: 
 
Art. 3º, caput, §§ 1º e 2º; art. 4º, §§ 1º e 2º; art. 11, § 1º. 
 
2. Análise 
 
O Decreto nº 36.549/2015 traz regras a serem observadas para o 

credenciamento e a contratação de instituições financeiras para integrar o 
Sistema de Arrecadação de Receitas Públicas do Distrito Federal (SIAR/DF). 

 
Inicialmente, relevante registrar o entendimento desta Casa 

Jurídica sobre o sistema de credenciamento e a Lei nº 8.666/93. A propósito, cito 
o Parecer nº 331/2020-PGCONS/PGDF, de cuja ementa importa transcrever os 
seguintes trechos in verbis: 

 
1. O Sistema de credenciamento é adequado às 
contratações em que se configura a inexistência de relação 
de exclusão entre os interessados em contratar com o 
Poder Público. Trata-se de situação que configura hipótese 
de inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 25, caput, 
da Lei 8.666/93.  
2. Tratando-se de inexigibilidade de licitação, necessário o 
prévio atendimento às exigências legais atinentes à fase 
interna do procedimento licitatório. Recomendações para 
o aperfeiçoamento da instrução. 

 
No que toca especialmente à Lei 14.133/2021, observamos que, de 

forma geral, citado Decreto não contraria à nova Lei. Inclusive, a nova Lei tratou 
especificamente do credenciamento como hipótese de inexigibilidade de 
licitação e conceituou o credenciamento como procedimento auxiliar, nos 
seguintes termos: 

 
Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: 
(...) 
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XLIII - credenciamento: processo administrativo de 
chamamento público em que a Administração Pública 
convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens 
para que, preenchidos os requisitos necessários, se 
credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto 
quando convocados; 
Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a 
competição, em especial nos casos de: 
(...) 
IV - objetos que devam ou possam ser contratados por meio 
de credenciamento; 
Art. 78. São procedimentos auxiliares das licitações e das 
contratações regidas por esta Lei: 
I - credenciamento; 

(...) 
§ 1º Os procedimentos auxiliares de que trata o caput deste 
artigo obedecerão a critérios claros e objetivos definidos 
em regulamento. 
 

Além do mais, abordou normas gerais sobre o credenciamento na 
Seção II do Capítulo X – Dos Instrumentos Auxiliares, da seguinte forma: 

 
Seção II 
Do Credenciamento 

Art. 79. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes 
hipóteses de contratação: 
I - paralela e não excludente: caso em que é viável e 
vantajosa para a Administração a realização de 
contratações simultâneas em condições padronizadas; 
II - com seleção a critério de terceiros: caso em que a 
seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da 
prestação; 
III - em mercados fluidos: caso em que a flutuação 
constante do valor da prestação e das condições de 
contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de 
processo de licitação. 
Parágrafo único. Os procedimentos de credenciamento 
serão definidos em regulamento, observadas as seguintes 
regras: 
I - a Administração deverá divulgar e manter à disposição 
do público, em sítio eletrônico oficial, edital de 



 
 

 178 

chamamento de interessados, de modo a permitir o 
cadastramento permanente de novos interessados; 
II - na hipótese do inciso I do caput deste artigo, quando o 
objeto não permitir a contratação imediata e simultânea de 
todos os credenciados, deverão ser adotados critérios 
objetivos de distribuição da demanda; 
III - o edital de chamamento de interessados deverá prever 
as condições padronizadas de contratação e, nas hipóteses 
dos incisos I e II do caput deste artigo, deverá definir o valor 
da contratação; 
IV - na hipótese do inciso III do caput deste artigo, a 
Administração deverá registrar as cotações de mercado 
vigentes no momento da contratação; 
V - não será permitido o cometimento a terceiros do objeto 
contratado sem autorização expressa da Administração; 
VI - será admitida a denúncia por qualquer das partes nos 
prazos fixados no edital. 

 
Como já afirmado, de forma geral, o Decreto nº 36.549/2015 está 

em consonância com as previsões da nova Lei. Contudo, algumas alterações 
devem ser promovidas ou repensadas para total compatibilidade normativa.  

 
A fim de demonstrar as alterações necessárias, será transcrito cada 

artigo que deve ser alterado com o respectivo comentário e a sugestão de 
redação. 

 
CAPÍTULO II 
DO CREDENCIAMENTO, CONTRATAÇÃO E DESLIGAMENTO 
Seção II 
Da Contratação do Agente Arrecadador 
Art. 3º A instituição financeira credenciada na forma do art. 
2º, considerada, então, apta à integrar o SIAR/DF, passa a 
ostentar a qualidade de agente arrecadador, devendo, 
antes de iniciar a prestação de serviço de arrecadação, 
firmar contrato administrativo com o Distrito Federal, por 
intermédio da SEF/DF, conforme minutas padrão previstas 
nos Anexos I e II a este Decreto e observado o disposto na 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
§ 1º Previamente à formalização do contrato a que se refere 
o caput, o respectivo processo administrativo deve ser 
instruído com os seguintes elementos: 
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I – projeto básico aprovado pela autoridade competente 
(art. 7º, § 2º, I, da Lei nº 8.666, de 1993); 

 
A Lei nº 14.133/2021 não mais exige a aprovação do projeto básico/termo 

de referência pela autoridade competente. Entretanto, isso não impede que haja 
essa previsão na regulamentação sobre o tema, considerando que os 

procedimentos de credenciamento serão definidos em regulamento (art. 79, 
parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021. 

 
Além do mais, de acordo com o art. 6º, XXIII da nova Lei, o documento 

adequado para a prestação de serviços de arrecadação de tributos e demais 
receitas públicas do Distrito Federal é o termo de referência e não mais projeto 
básico.  

 
Dessa forma, sugere-se, alternativamente, as seguintes redações: 
 
I – termo de referência (art. 78, I, da Lei nº 14.133, de 2021); 
ou 
 
I – termo de referência aprovado pela autoridade competente (art. 79, 
parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021); 
 

II – orçamento estimado, contendo a descrição dos custos 
unitários (art. 7º, § 2º, II, da Lei nº 8.666, de 1993) e 
justificativa do preço (art. 26, parágrafo único, II, da Lei nº 
8.666, de 1993), que deve atestar que os preços estão de 
acordo com os previstos no art. 10; 

 
Mera adequação dos artigos citados, sugere-se a seguinte redação: 
 
II - orçamento estimado, contendo a descrição dos custos unitários (art. 
18, IV, da Lei nº 14.133, de 2021) e justificativa do preço (art. 72, VII, da 
Lei nº 14.133, de 2021), que deve atestar que os preços estão de acordo 
com os previstos no art. 10; 

 
III – justificativa acerca da escolha do prestador (art. 26, 
parágrafo único, II, da Lei nº 8.666, de 1993), que deve 
atestar o atendimento dos requisitos para o 
credenciamento da instituição financeira previstos no art. 
2º; 
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Mera adequação do artigo citado, sugere-se a seguinte redação: 
 
III – justificativa acerca da escolha do prestador (art. 72, VI, da Lei nº 
14.133, de 2021), que deve atestar o atendimento dos requisitos para o 
credenciamento da instituição financeira previstos no art. 2º; 

 
IV – comprovação da existência de disponibilidade 
orçamentário-financeira para fazer face à futura despesa 
(art. 7º, § 2º, III, da Lei nº 8.666, de 1993); 

 
Mera adequação do artigo citado, sugere-se a seguinte redação: 
 
IV - comprovação da existência de disponibilidade orçamentário-
financeira para fazer face à futura despesa (art. 150, da Lei nº 14.133, de 
2021); 

 
V – declaração expressa do ordenador de despesas 
atestando o cumprimento do disposto no art. 16 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; 
VI – documentação relativa à regularidade fiscal e 
trabalhista e à qualificação econômico- -financeira do 
prestador (arts. 29 e 31 da Lei nº 8.666, de 1993); 

 
Mera adequação dos artigos citados, sugere-se a seguinte redação: 
 
VI - documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista e à 
qualificação econômico-financeira do prestador (arts. 72, V, 62, III e IV, 
68 e 69, da Lei nº 14.133, de 2021); 

 
VII – declaração do cumprimento do disposto no inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (art. 27, V, da Lei 
nº 8.666, de 1993); 

 
Mera adequação do artigo citado, sugere-se a seguinte redação: 
 
VII - declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º 
da Constituição Federal (art. 68, VI, da Lei nº 14.133, de 2021); 

 
VIII – minuta de contrato adaptada à situação fática, 
conforme minutas padrão previstas nos Anexos I e II a este 
Decreto; 
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IX – decisão acerca da contratação direta, compreendendo a 
justificativa de inexigibilidade de licitação, e comunicação à 
autoridade superior para fins de ratificação e publicação na 
imprensa oficial (art. 26, caput, da Lei nº 8.666, de 1993). 

 
A Lei nº 14.133/2021 exige que o credenciamento esteja inserido em umas 

das suas hipóteses justificadoras. No caso da prestação de serviço de arrecadação 
de tributos e demais receitas públicas do Distrito Federal, enquadra-se no inciso 
I do art. 79 da nova Lei, devendo o parecer jurídico e os pareceres técnicos 
demostrar o atendimento dos requisitos exigidos, em observância ao art. 72, III, 
da nova Lei. 

 
Em relação à comunicação à autoridade superior para fins ratificação, não 

há mais essa exigência na nova Lei, tendo exigido, contudo, a autorização da 
autoridade competente.  

 
De acordo com o parágrafo único do art. 72 da nova Lei, o ato da 

autoridade competente, que autoriza a contratação direta ou o extrato 
decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público 
em sítio eletrônico oficial. 

 
Com isso, sugere-se a seguinte redação: 
 
IX – parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem 
o atendimento dos requisitos exigidos, e autorização da autoridade 
competente, com a devida publicação desta ou do extrato decorrente do 
contrato em sítio eletrônico oficial (art. 72, III, VIII e parágrafo único, da 
Lei nº 14.133, de 2021). 

 
§ 2º A habilitação jurídica e a qualificação técnica do 
prestador (arts. 28 e 30 da Lei nº 8.666, de 1993) serão 
verificados na fase de credenciamento, nos termos, 
respectivamente, dos §§ 1º e 3º do art. 2º.  

 
Mera adequação dos artigos citados, sugere-se a seguinte redação: 
 
§ 2º A habilitação jurídica e a qualificação técnica do prestador (arts. 72, 
V, 66 e 67, da Lei nº 14.133, de 2021) serão verificados na fase de 
credenciamento, nos termos, respectivamente, dos §§ 1º e 3º do art. 2º. 

 
Seção III 
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Do Desligamento e da Suspensão do SIAR/DF 
Art. 4º O desligamento do agente arrecadador do SIAR/DF 
ocorrerá com a rescisão, a dissolução amigável ou a perda 
de eficácia do contrato de prestação de serviço de 
arrecadação a que refere o art. 3º. 

Apesar de não fazer referência expressa à Lei nº 14.133/2021, o art. 4º do 
Decreto nº 36.549/2015 deve ser adaptado à nova redação conferida pelo art. 
138, II e § 1º, pelo qual denomina-se extinção consensual aquela ocorrida por 

acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução 

de disputas, desde que haja interesse da Administração, devendo ser precedida 
de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a 

termo no respectivo processo. 
 
Com isso, sugere-se a seguinte redação: 
 
Art. 4º O desligamento do agente arrecadador do SIAR/DF ocorrerá com 
a rescisão, a extinção consensual ou a perda de eficácia do contrato de 
prestação de serviço de arrecadação a que refere o art. 3º. 

 
§ 1º O contrato de prestação de serviço de arrecadação será 
rescindido quanto o agente arrecadador: 
I – for descredenciado, na forma do § 3º; 
II – sofrer fusão ou incorporação; 

A fusão ou incorporação não constituem mais motivo para rescisão do 
contrato, tal como prevê o art. 78, VI, da Lei nº 8.666/1993. 

 
Por seu turno, a Lei nº 14.133/2021, em seu art. 137, II, manteve como 

motivo para extinção do contrato a alteração social ou modificação da finalidade 

ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato. 
 
Sugere-se, assim, a seguinte redação: 
 
II – sofrer alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura 
da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato. 

 
III – tiver decretada sua liquidação pelo BCB; 
IV – tiver declarada sua inidoneidade para contratar com a 
Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da 
Lei nº 8.666, de 1993. 

 
Mera adequação dos artigos citados, sugere-se a seguinte redação: 
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IV – tiver declarada sua inidoneidade para contratar com a 
Administração Pública, nos termos do art. 156, inciso IV, da Lei nº 14.133, 
de 2021. 
 

§ 2º O contrato também poderá ser rescindido na 
ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos artigos 
77 e 78 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
Apesar de a alteração proposta parecer mera adequação dos artigos 

citados, relevante registrar que as hipóteses de rescisão antes previstas na Lei nº 
8.666/93 foram substancialmente alteradas com a edição da Lei nº 14.133/2021, 
além da nomenclatura utilizada, que passou para extinção. 

 
A título de exemplo, houve inovação em três incisos: (VI) atraso na 

obtenção da licença ambiental, impossibilidade de obtê-la ou alteração 
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto; 
(VII) atraso na liberação das áreas sujeitas à desapropriação, à desocupação ou à 
servidão administrativa ou impossibilidade de liberação dessas áreas; e (IX) não 
cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem 
como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para 
reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz. 

 
Assim, com o destaque que houve alteração substancial nas hipóteses de 

extinção contratual, sugere-se a seguinte redação: 
 
§ 2º O contrato também poderá ser extinto na ocorrência de qualquer 
das hipóteses previstas no art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 

Seção VI 
Das Penalidades 
Art. 11. Os agentes arrecadadores que descumprirem os 
prazos fixados neste Decreto para o repasse do produto da 
arrecadação de tributos e demais receitas públicas do 
Distrito Federal, ficarão sujeitos: 
I – à atualização monetária calculada com base no índice 
utilizado pelo Distrito Federal para atualização de seus 
créditos tributários; 
II – a juros de mora de equivalentes à Taxa Referencial do 
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) para 
títulos federais, acumulada mensalmente, referentes ao 
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atraso, incidente sobre o saldo retido atualizado, a partir do 
mês seguinte ao da arrecadação, sendo que o percentual 
dos juros de mora relativo ao mês em que o pagamento for 
efetuado será de 1% ao mês ou fração de mês; 
III – à multa de mora equivalente à 2% ou 0,33% ao dia, até 
o limite de 15% nesta segunda hipótese, sobre o saldo 
retido atualizado, o que for maior. 
§ 1º O recolhimento dos acréscimos e/ou penalidades 
pecuniárias será efetuado pelo agente arrecadador no 
prazo de 5 dias úteis, contado da ciência da notificação, na 
forma determinada em ato da SEF/DF, sem prejuízo do 
disposto no § 4º do art. 10 e no § 1º do art. 87 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

 
Mera adequação dos artigos citados, sugere-se a seguinte redação: 
 
§ 1º O recolhimento dos acréscimos e/ou penalidades pecuniárias será 
efetuado pelo agente arrecadador no prazo de 5 dias úteis, contado da 
ciência da notificação, na forma determinada em ato da SEF/DF, sem 
prejuízo do disposto no § 4º do art. 10 e no § 8º do art. 156 da Lei nº 
14.133, de 2021. 

 
Art. 12. Sem prejuízo dos acréscimos previstos no art. 11, os 
agentes arrecadadores sujeitam-se, pelo descumprimento 
das obrigações relativas à prestação de serviço de 
arrecadação de tributos e demais receitas públicas do 
Distrito Federal, nos termos deste Decerto e do respectivo 
contrato, às penalidades de: 
I – advertência; 
II – multa; 
III – suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração do Distrito 
Federal; 

 
O art. 156 da Lei nº 14.133/2021 determinou as seguintes sanções em caso 

de infração administrativa: I - advertência; II - multa; III - impedimento de licitar e 

contratar; IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. Consoante se 
observa, a nova Lei excluiu a sanção de suspensão temporária de participação em 
licitação e alterou a sanção de impedimento de contratar com a Administração 
para impedimento de licitar e contratar. 
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Além do mais, no § 4º do mesmo artigo, determinou que o impedimento de 
licitar e contratar se aplica no âmbito da Administração Pública direta e indireta 
do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) 
anos. 

 
Com isso, sugere-se a seguinte redação: 
 
III – impedimento de licitar e contratar com a Administração do Distrito 
Federal. 
 

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 
§ 1º É passível de advertência o agente arrecadador que 
descumprir qualquer obrigação relativa à prestação de 
serviço de arrecadação de tributos e demais receitas 
públicas do Distrito Federal, nos termos deste Decerto e do 
respectivo contrato, quando não se tratar de conduta 
passível das sanções previstas nos incisos II, III e IV do caput, 
ressalvada a possibilidade de cumulação prevista no inciso 
IV do § 3º. 
§ 2º O agente arrecadador sujeitar-se-á a multa: 
I – de R$ 0,80 por documento ou guia, autenticação ou 
registro digital de informação não transmitido ou 
transmitido e impedido de ser processado, limitado a 10% 
(dez por cento) do total da arrecadação do dia; 
II – de R$ 5,00 por documento ou guia repetidos, 
informados na remessa de dados; 
III – de R$ 10,00 por divergência verificada entre a 
informação referente à prestação de contas da arrecadação 
e o documento ou guia originais; 
IV – de R$ 20,00 por documento ou guia, nas hipóteses de 
descumprimento das obrigações previstas no § 5º do art. 
5º, nos incisos I e IV do art. 9º e no § 6º do art. 10, e de 
descumprimento das vedações previstas nos incisos I e II do 
§ 2º do art. 5º; 
V – de R$ 100,00 ou R$ 0,10 por documento ou guia, por dia 
de atraso, o que for maior, na hipótese de descumprimento 
das obrigações previstas no art. 8º; 
VI - de R$ 100,00: 
VI - de R$ 1.000,00: (Inciso alterado(a) pelo(a) Decreto 
39101 de 05/06/2018) 
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a) por evento, nas hipóteses de descumprimento das 
obrigações previstas nos incisos II, III e V do art. 9º e de 
descumprimento da vedação prevista no inciso III do § 2º 
do art. 5º; 
b) por documento ou guia transmitidos pelo agente 
arrecadador ao Distrito Federal quando este não for o 
favorecido; 
c) por documento ou guia acolhido durante o período em 
que o agente arrecadador se encontrar suspenso do 
SIAR/DF, na forma do § 5º do art. 4º, sem prejuízo da 
obrigação de repassar o produto da arrecadação e realizar 
a respectiva prestação de contas, nos termos dos artigos 7º 
e 8º; 
VII – de R$ 1.000,00: 
a) por documento ou guia adulterados ou fraudados pelo 
agente arrecadador, sem prejuízo das demais sanções de 
natureza penal, civil e administrativa; 
b) por documento, a que se refere o inciso VI do art. 9º, 
fraudado ou que contenha informação falsa relativa à 
quantidade, à modalidade de acolhimento ou às demais 
informações necessárias à apuração da prestação dos 
serviços, sem prejuízo das demais sanções de natureza 
penal, civil e administrativa. 
VIII – de R$ 2.000,00 por evento, na hipótese de 
descumprimento das vedações previstas nos incisos IV e V 
do § 2º do art. 5º, sem prejuízo das demais sanções de 
natureza penal, civil e administrativa. 
IX – equivalente a 0,33% por dia em que se verificar o 
descumprimento das obrigações previstas no § 6º do art. 5º 
e no inciso VII do art. 9º, até o limite de 10% do valor do 
contrato, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força 
maior. 
§ 3º Para fins do disposto no § 2º: 
I – a multa prevista no inciso I do § 2º não será aplicada 
quando o motivo do impedimento tiver origem na SEF/DF 
ou quando, comprovadamente, o impedimento for causado 
por motivo de força maior ou caso fortuito; 
II – a multa prevista na alínea “a” do inciso VI do § 2º, 
relativamente ao descumprimento do disposto nos incisos 
II, III e V do art. 9º, será acrescida de 100% a cada solicitação 
anterior não atendida; 
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III – a exigibilidade e/ou pagamento da multa prevista no 
inciso VIII do § 2º, pelo descumprimento da vedação 
prevista no inciso IV do § 2º do art. 5º, não exoneram o 
agente arrecadador da obrigação de efetuar o repasse 
financeiro e realizar a respectiva prestação de contas 
relativamente ao valor estornado ou cancelado ou devolver 
valores indevidamente debitados; 
IV – a penalidade de multa poderá ser aplicada 
cumulativamente com as demais penalidades, conforme a 
natureza e a gravidade da infração, observado o princípio 
da proporcionalidade; 
§ 4º As penalidades previstas nos incisos I e II do caput 
observarão, no que couber, o disposto nos §§ 1º ao 6º do 
art. 11. 
§ 5º As penalidades previstas nos incisos III e IV do caput 
observarão o disposto no Decreto nº 26.851, de 2006. 
§ 6º Os valores expressos em moeda corrente nacional 
neste artigo deverão ser atualizados anualmente, conforme 
previsto na Lei Complementar nº 435, de 27 de dezembro 
de 2001. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Decreto 39101 de 
05/06/2018) 

 
Em relação aos §§ 2º e 3º, cabe destacar que a Lei nº 14.133/2021 prevê, 

no § 3º do art.  156, que a sanção prevista no inciso II do caput deste artigo, 

calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco 

décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato 

licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por 

qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 desta Lei. 
 
De forma geral, parece que os valores estipulados pelo Decreto observam 

os limites impostos pela nova Lei. Contudo, cabe à área técnica apurar a 
informação e, se for caso, ajustar os valores com a indicação de nova redação aos 
§§. 

 
Por fim, insta registar que as minutas anexas ao Decreto devem ser 

ajustadas a fim de atender as sugestões da presente análise. 
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3. Conclusão 
 
O Decreto distrital n. 36.549, de 15/06/2015, continua vigente e 

plenamente aplicável após a edição da Lei federal n. 14.133/2021, desde que 
sejam promovidas as alterações propostas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


