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DECRETO N. 37.667, DE 29 DE SETEMBRO DE 2016  
 
Dispõe sobre a contratação de bens e serviços de Tecnologia da Informação no 

âmbito 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:  
 
   Não há.  
 

2. Análise  
 

O Decreto 37.667/2016, ao dispor sobre a contratação de bens e serviços 
de Tecnologia da Informação no âmbito da Administração Direta e Indireta do 
Distrito Federal, opta por internalizar normas federais sobre o tema, de modo a 
serem aplicáveis, nesta unidade federada, o Decreto Federal nº 7.174, de 12 de 
maio de 2010 e a Instrução Normativa MP/SLTI nº 04, de 11 de setembro de 2014, 
a qual mesmo tendo sido revogada, permanece apta a reger as contratações 
distritais, como esclarece o Parecer 650/2020 – PGCONS/PGDF. 

 
Referidas normas federais trazem uma série de regramentos quanto à 

contratação dos bens e serviços de tecnologia da informação os quais, em sua 
maioria, permanecem em harmonia com a Lei 14.133/21.  

 
Confiram-se trechos da Lei 14.133/21 sobre o tema:  

 
“Art. 2º Esta Lei aplica-se a: (...) 
VII - contratações de tecnologia da informação e de 

comunicação. (...) 
Art. 26. No processo de licitação, poderá ser 

estabelecida margem de preferência para: (...) 
§ 7º Nas contratações destinadas à implantação, à 

manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de 
informação e comunicação considerados estratégicos em ato do 
Poder Executivo federal, a licitação poderá ser restrita a bens e 
serviços com tecnologia desenvolvida no País produzidos de acordo 
com o processo produtivo básico de que trata a Lei nº 10.176, de 11 
de janeiro de 2001. 

(...) Art. 32. A modalidade diálogo competitivo é 
restrita a contratações em que a Administração: 
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I - vise a contratar objeto que envolva as seguintes 
condições: 

a) inovação tecnológica ou técnica; (...) 
Art. 36. O julgamento por técnica e preço considerará 

a maior pontuação obtida a partir da ponderação, segundo fatores 
objetivos previstos no edital, das notas atribuídas aos aspectos de 
técnica e de preço da proposta. 

§ 1º O critério de julgamento de que trata 
o caput deste artigo será escolhido quando estudo técnico 
preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade 
técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos 
estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela 
Administração nas licitações para contratação de: 

I - serviços técnicos especializados de natureza 
predominantemente intelectual, caso em que o critério de 
julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente 
empregado; 

II - serviços majoritariamente dependentes de 
tecnologia sofisticada e de domínio restrito, conforme atestado por 
autoridades técnicas de reconhecida qualificação; 

III - bens e serviços especiais de tecnologia da 
informação e de comunicação; 

IV - obras e serviços especiais de engenharia; 
V - objetos que admitam soluções específicas e 

alternativas e variações de execução, com repercussões 
significativas e concretamente mensuráveis sobre sua qualidade, 
produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e 
variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, 
conforme critérios objetivamente definidos no edital de licitação. 
(...) 

Art. 43. O processo de padronização deverá conter: 
I - parecer técnico sobre o produto, considerados 

especificações técnicas e estéticas, desempenho, análise de 
contratações anteriores, custo e condições de manutenção e 
garantia; 

II - despacho motivado da autoridade superior, com a 
adoção do padrão; 

III - síntese da justificativa e descrição sucinta do 
padrão definido, divulgadas em sítio eletrônico oficial. 

§ 1º É permitida a padronização com base em 
processo de outro órgão ou entidade de nível federativo igual ou 
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superior ao do órgão adquirente, devendo o ato que decidir pela 
adesão a outra padronização ser devidamente motivado, com 
indicação da necessidade da Administração e dos riscos decorrentes 
dessa decisão, e divulgado em sítio eletrônico oficial. 

§ 2º As contratações de soluções baseadas 
em software de uso disseminado serão disciplinadas em 
regulamento que defina processo de gestão estratégica das 
contratações desse tipo de solução. (...)” 

 
Essa casa já ponderou, a propósito da emissão do Parecer 235/21 – 

PGCONS/PGDF, que os regulamentos infralegais preexistentes podem servir aos 
dispositivos da Lei 14.133/2021, desde que não sejam contrários à norma legal. 
Portanto, em um primeiro momento, é possível que continuem sendo 
observados os regramentos internalizados pelo Decreto 37.667/2016 naquilo que 
não conflitarem com a Lei 14.133/21. 

 
Entretanto, é fato que as inovações trazidas pela nova lei de licitações, como 

a previsão da modalidade diálogo competitivo, novas regras de margem de 
preferência, de planejamento das contratações, de padronização dos bens e 
serviços ofertarão ao gestor público um atuar diferenciado, com uma nova visão 
quanto à forma de contratação, o que provavelmente implicará, futuramente, na 
necessidade de evolução dessas normas infralegais regulamentares. 

 
Não é demais lembrar a 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”. 

 
E é nesse sentido que ora se sugere a revogação do Decreto 37.667/2016 

quando findo o prazo de vigência da Lei 8.666/93, remanescendo a faculdade do 
Poder Público editar novo regulamento para tratar das contratações de bens e 
serviços de tecnologia da informação. 

 
4. Conclusão  
 

O Decreto 37.667/2016 continua vigente e aplicável após a edição da Lei 
Federal n. 14.133/2021.  

 
Não obstante, em razão das inovações trazidas pela Lei 14.133/2021, a fim 

de se evitar insegurança jurídica, recomenda-se a revogação do Decreto 
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37.667/2016 quando findo o prazo de vigência da Lei 8.666/93, remanescendo a 
faculdade do Poder Público editar novo regulamento para tratar das contratações 
de bens e serviços de tecnologia da informação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


