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DECRETO N. 39.103, DE 06 DE JUNHO DE 2018 
 
Regulamento, no âmbito do Distrito Federal, o Sistema de Registro de Preços e 
dá outras providências 
 

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

 
 Art. 6º, caput; Art. 7º, caput; Art. 9º, caput; Art. 11, II; Art. 12, 

caput, §1º; §2º,§3º; Art. 15; Art. 17; Art. 20, IV;   
 
2. Análise  
 
 O Decreto nº 39.103 de 06 de junho de 2018 regulamenta o 

Sistema de Registro de Preços, no âmbito do Distrito Federal. De fato, o art. 15, 
§3º da Lei 8.666/93 previu a necessidade de regulamentação por decreto. Tal 
previsão não se repetiu na Lei nº 14.133/2021.  

 
   O art. 6º da Lei nº 14.133/2021 traz novos conceitos para os 
institutos mencionados no art.  2º do Decreto em análise:  
 

XLV - sistema de registro de preços: conjunto de 

procedimentos para realização, mediante contratação 

direta ou licitação nas modalidades pregão ou 

concorrência, de registro formal de preços relativos a 

prestação de serviços, a obras e a aquisição e locação de 

bens para contratações futuras;  
XLVI - ata de registro de preços: documento vinculativo e 

obrigacional, com característica de compromisso para 

futura contratação, no qual são registrados o objeto, os 

preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as 

condições a serem praticadas, conforme as disposições 

contidas no edital da licitação, no aviso ou instrumento de 

contratação direta e nas propostas apresentadas;  
XLVII - órgão ou entidade gerenciadora: órgão ou entidade 

da Administração Pública responsável pela condução do 

conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo 

gerenciamento da ata de registro de preços dele 

decorrente;  
XLVIII - órgão ou entidade participante: órgão ou entidade 

da Administração Pública que participa dos 
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procedimentos iniciais da contratação para registro de 

preços e integra a ata de registro de preços;  
XLIX - órgão ou entidade não participante: órgão ou 

entidade da Administração Pública que não participa dos 

procedimentos iniciais da licitação para registro de preços 

e não integra a ata de registro de preços;  
  
O art. 1º do Decreto dispõe que: 

 
 “As contratações de serviços e a aquisição de bens, 

quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços - 

SRP, no âmbito da administração pública distrital direta, 

autárquica e fundacional, fundos especiais, empresas 

públicas, sociedades de economia mista e demais 

entidades controladas, direta ou indiretamente pelo 

Distrito Federal, devem obedecer ao disposto neste 

Decreto”.  
 
No entanto, sugere-se a alteração para incluir a possibilidade de se 

utilizar o Sistema de Registro de Preços para contratação de obras e serviços de 
engenharia, conforme prevê o art. 82, §5º da Lei nº 14.133/2021:   

 

O sistema de registro de preços poderá ser usado para a 

contratação de bens e serviços, inclusive de obras e 
serviços de engenharia, observadas as seguintes 

condições:  
I - realização prévia de ampla pesquisa de mercado;  
II - seleção de acordo com os procedimentos previstos em 

regulamento;  
III - desenvolvimento obrigatório de rotina de controle;  
IV - atualização periódica dos preços registrados;  
V - definição do período de validade do registro de preços;  
VI - inclusão, em ata de registro de preços, do licitante 

que aceitar cotar os bens ou serviços em preços iguais aos 

do licitante vencedor na sequência de classificação da 

licitação e inclusão do licitante que mantiver sua 

proposta original.  
  
Ainda, o artigo 85 da Lei nº 14.133 prevê:  
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Art. 85. A Administração poderá contratar a execução 
de obras e serviços de engenharia pelo sistema de 
registro de preços, desde que atendidos os seguintes 

requisitos:  
I - existência de projeto padronizado, sem complexidade 

técnica e operacional;  
II - necessidade permanente ou frequente de obra ou 

serviço a ser contratado.  
  

O artigo 4º do Decreto em análise instituí o procedimento de 
intenção de registro de preços – IRP. Sugere-se que seja acrescentado ao 
dispositivo a previsão de que o órgão ou entidade gerenciadora possibilite, pelo 
prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos e entidades 
na respectiva ata, a fim de se atender à previsão do artigo 86 da Lei nº 
14.133/2021:  

  
Art. 86. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na 

fase preparatória do processo licitatório, para fins de 

registro de preços, realizar procedimento público de 
intenção de registro de preços para, nos termos de 
regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 
(oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ou 
entidades na respectiva ata e determinar a estimativa 
total de quantidades da contratação.  
§ 1º O procedimento previsto no caput deste artigo será 

dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora 

for o único contratante.  
§ 2º Se não participarem do procedimento previsto 

no caput deste artigo, os órgãos e entidades poderão 

aderir à ata de registro de preços na condição de não 

participantes, observados os seguintes requisitos:  
I - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, 

inclusive em situações de provável desabastecimento ou 

descontinuidade de serviço público;  
II - demonstração de que os valores registrados estão 

compatíveis com os valores praticados pelo mercado na 

forma do art. 23 desta Lei;  
III - prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade 

gerenciadora e do fornecedor.  
§ 3º A faculdade conferida pelo § 2º deste artigo estará 

limitada a órgãos e entidades da Administração Pública 
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federal, estadual, distrital e municipal que, na condição 

de não participantes, desejarem aderir à ata de registro 

de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, 

estadual ou distrital.  
§ 4º As aquisições ou as contratações adicionais a que se 

refere o § 2º deste artigo não poderão exceder, por 

órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos 

quantitativos dos itens do instrumento convocatório 

registrados na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e para os órgãos participantes.  
§ 5º O quantitativo decorrente das adesões à ata de 

registro de preços a que se refere o § 2º deste artigo não 

poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo 

de cada item registrado na ata de registro de preços 

para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 

independentemente do número de órgãos não 

participantes que aderirem.  
§ 6º A adesão à ata de registro de preços de órgão ou 

entidade gerenciadora do Poder Executivo federal por 

órgãos e entidades da Administração Pública estadual, 

distrital e municipal poderá ser exigida para fins de 

transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite 

de que trata o § 5º deste artigo se destinada à execução 

descentralizada de programa ou projeto federal e 

comprovada a compatibilidade dos preços registrados 

com os valores praticados no mercado na forma do art. 

23 desta Lei.  
§ 7º Para aquisição emergencial de medicamentos e 

material de consumo médico-hospitalar por órgãos e 

entidades da Administração Pública federal, estadual, 

distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços 

gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita 

ao limite de que trata o § 5º deste artigo.  
§ 8º Será vedada aos órgãos e entidades da 

Administração Pública federal a adesão à ata de registro 

de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, 

distrital ou municipal  
  
As competências do órgão gerenciador elencadas no art. 5º do 

Decreto nº 39.103 está em conformidade com o disposto na Lei nº 14.133 de 
2021, art. 6º, XLVII: 
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  XLVII - órgão ou entidade gerenciadora: órgão ou 

entidade da Administração Pública responsável pela 

condução do conjunto de procedimentos para registro 

de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de 

preços dele decorrente;  
  

O art. 6º do Decreto nº 39.103 mostra-se compatível com a Lei nº 
14.133 de 2021, contudo, sugere-se a alteração do caput para se retirar a 
previsão “da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002”, e incluir a previsão da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021. 
  
O art. 7º do Decreto em exame prevê:  

 

 “A licitação para registro de preços será realizada na 

modalidade de concorrência, do tipo menor preço, nos 

termos da Lei nº 8.666, de 1993, ou na modalidade de 

pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e será 

precedida de ampla pesquisa de mercado”.   
 
Contudo, o art. 6º, XLV, além das modalidades pregão e concorrência, 

prevê a possibilidade de realização de contratação direta no sistema de registro 
de preços, in verbis:  

 
XLV - sistema de registro de preços: conjunto de 

procedimentos para realização, mediante contratação 
direta ou licitação nas modalidades pregão ou 
concorrência, de registro formal de preços relativos a 

prestação de serviços, a obras e a aquisição e locação 

de bens para contratações futuras;  
 
O caput do artigo 7º indicou como critério de julgamento o tipo 

“menor preço”, sendo que o § 1º do mesmo dispositivo dispôs que poderá ser 
adotado excepcionalmente o julgamento por “técnica e preço” na modalidade 
concorrência. Quanto à indicação do critério de julgamento, entende-se que há 
compatibilidade com o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, conforme 
transcrito  a seguir:  

 
Art. 6º  
(...)  
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XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para 

contratação de bens e serviços especiais e de obras e 

serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério 
de julgamento poderá ser:  
a) menor preço;  
b) melhor técnica ou conteúdo artístico;  
c) técnica e preço;  
d) maior retorno econômico;  
e) maior desconto;  
(...)  
XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para 

aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de 

julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior 
desconto;  

  
Registre-se a previsão contida no art. 82, §1º da Lei nº 14.1333:  

 

§ 1º O critério de julgamento de menor preço por grupo 

de itens somente poderá ser adotado quando for 

demonstrada a inviabilidade de se promover a 

adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem 

técnica e econômica, e o critério de aceitabilidade de 

preços unitários máximos deverá ser indicado no edital.  
 
Ainda, o Art. 82, V da Lei nº 14.133 prevê expressamente que o 

critério de julgamento será o de menor preço ou maior desconto:  
 

V - o critério de julgamento da licitação, que será o de 

menor preço ou o de maior desconto sobre tabela de 

preços praticada no mercado;  
  

Diante disso, sugere-se a alteração do caput do artigo 7º do 
Decreto nº 39.103 para prever a possibilidade de contratação direta para registro 
de preços, incluir o critério de julgamento de maior desconto, bem como se 
retirar a previsão relativa à Lei nº 8.666 de 1993 e à Lei nº 10.520, de 2002. 
Sugere-se, assim a seguinte redação:  

 
“Art. 7º A licitação para registro de preços será 
realizada na modalidade de concorrência ou pregão, 
com critério de julgamento do tipo menor preço ou 
maior desconto sobre tabela de preços praticada no 
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mercado, ou mediante contratação direta, nos termos 
da Lei nº 14.133, de 2021, e será precedida de ampla 
pesquisa de mercado.”.  

 
Sugere-se, também, a alteração do caput do art. 9º para retirar a 

previsão relativa à Lei nº 8.666 de 1993 e à Lei nº 10.520, de 2002, fazendo-se 
referência à Lei nº 14.133 de 2021. Sugere-se a seguinte redação:  

 
“Art. 9º O edital de licitação para registro de preços 
observará o disposto na Lei nº 14.133, de 2021”.  

 
O artigo 11, II do Decreto nº 39.103 traz a seguinte previsão:   

 

II - será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, 

o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou 

serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na 

sequência da classificação do certame, excluído o 

percentual referente à margem de preferência, quando 

o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º 

da Lei nº 8.666, de 1993;  
Considerando que o art. 3º da Lei nº 8.666/1993 a que 
se refere o dispositivo acima trata do objetivo da 
licitação, deve-se substituir essa previsão, referindo-se 
ao art. 11 da Lei nº 14.133/2021, o qual assim dispõe:  
Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:  
I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o 

resultado de contratação mais vantajoso para a 

Administração Pública, inclusive no que se refere ao 

ciclo de vida do objeto;  
II - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, 

bem como a justa competição;  
III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços 

manifestamente inexequíveis e superfaturamento na 

execução dos contratos;  
IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional 

sustentável.  
  
Desta forma, recomenda-se alterar a redação do Art. 11, II do 

Decreto nº 39.103, fazendo-se contar a seguinte redação:  
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“II - será incluído, na respectiva ata na forma de 
anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os 
bens ou serviços com preços iguais aos do licitante 
vencedor na sequência da classificação do certame, 
excluído o percentual referente à margem de 
preferência, quando o objeto não atender aos 
requisitos previstos no art. 11º da Lei nº 14.133 de 
2021”.  

 
O artigo 12 do Decreto nº 39.103 assim dispõe: “Art. 12. O prazo de 

validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas 

eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, 

de 1993”.  
 
Ocorre que o referido dispositivo não está em consonância com o 

art. 84 da Lei nº 14.133, in verbis:  
 

Art. 84. O prazo de vigência da ata de registro de preços 
será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual 
período, desde que comprovado o preço vantajoso.  
Parágrafo único. O contrato decorrente da ata de 

registro de preços terá sua vigência estabelecida em 

conformidade com as disposições nela contidas.  
 

Assim, sugere-se a alteração do art. 12 do Decreto nº 39.103 para 
os seguintes termos:  

 
“O prazo de validade da ata de registro de preços será 
de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual 
período, desde que comprovado o preço vantajoso, nos 
termos do art. 84 da Lei nº 14.133, de 2021”.  

 
Sugere-se a alteração do § 1º do artigo 12, fazendo-se constar a 

seguinte redação:  
“É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos 
fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133, de 
2021.”  

 
Igualmente, recomenda-se a alteração do §2º do artigo 12 do 

Decreto nº 39.103, retirando-se a referência à Lei nº 8.666 da seguinte forma:  
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“A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de 
Registro de Preços será definida nos instrumentos 
convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei 
nº 14.133, de 2021.”  

 
Sugere-se, da mesma forma, a alteração do §3º art. 12  do Decreto 

nº 39.103 para a seguinte redação:  
 
“A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de 
Registro de Preços será definida nos instrumentos 
convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei 
nº 14.133, de 2021.”  

 
O §4º do Decreto nº 39.103 está compatível com o disposto na Lei 

nº 14.133, de 2021 no parágrafo único do art. 84: “O contrato decorrente da ata 

de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as 

disposições nela contidas”.  
 
O art. 13 do Decreto em análise está de acordo com o previsto no 

artigo 90 da Lei nº 14.133, de 2021:  
 

Art. 90. A Administração convocará regularmente o 

licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou 

para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 

dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital 

de licitação, sob pena de decair o direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei.  
§ 1º O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 

(uma) vez, por igual período, mediante solicitação da 

parte durante seu transcurso, devidamente justificada, 

e desde que o motivo apresentado seja aceito pela 

Administração.  
§ 2º Será facultado à Administração, quando o 

convocado não assinar o termo de contrato ou não 

aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no 

prazo e nas condições estabelecidas, convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a celebração do contrato nas condições propostas 

pelo licitante vencedor.  
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O art. 14 do Decreto nº 39.103 guarda compatibilidade com os 
ditames da Lei nº 14.133, de 2021, especialmente com o disposto no art. 90, §5º:  

 

§ 5º A recusa injustificada do adjudicatário em assinar 

o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente no prazo estabelecido pela Administração 

caracterizará o descumprimento total da obrigação 

assumida e o sujeitará às penalidades legalmente 

estabelecidas e à imediata perda da garantia de 

proposta em favor do órgão ou entidade licitante.  
  

Recomenda-se a alteração da redação do art. 15 do Decreto em 
análise, de modo a fazer referência ao dispositivo correspondente da Lei nº 
14.133, de 2021. Dessa forma, sugere-se:  

 
“A contratação com os fornecedores registrados será 
formalizada pelo órgão ou entidade interessado por 
intermédio de instrumento contratual, emissão de 
nota de empenho de despesa ou outro instrumento 
hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021”.  

 
O artigo 16 está em consonância com o art. 83 da Lei nº 14.133, 

vejamos:  
 

Art. 83. A existência de preços registrados implicará 

compromisso de fornecimento nas condições 

estabelecidas, mas não obrigará a Administração a 

contratar, facultada a realização de licitação específica 

para a aquisição pretendida, desde que devidamente 

motivada.  
  

Observa-se a necessidade de alteração do disposto no art. 17 do 
Decreto nº 39.103, sugere-se, assim, a seguinte redação:  

 
“Os preços registrados poderão ser revistos em 
decorrência de eventual redução dos preços praticados 
no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços 
ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador 
promover as negociações junto aos fornecedores, 
observadas as disposições contidas na alínea "d" do 
inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021”.  



 
 

 219 

 
Da mesma maneira, verifica-se a necessidade de se alterar o art. 20, 

IV do Decreto, a fim de se adequá-lo à Lei nº 14.133. Assim, sugere-se a seguinte 
redação:  

 
“sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do 
art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021”.  

 
Quanto à utilização da ata de registro de preços por órgão ou 

entidades não participantes, verifica-se uma contradição entre o previsto no §3º 
do art. 22 do Decreto e o §4º do art. 86 da Lei nº 14.133/2021.  

 
Assim, prevê o Decreto nº 39.103 no art. 22:  

 

§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se 

refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do 

instrumento convocatório e registrados na ata de 

registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes.  
 
De outra forma, dispõe a Lei nº 14.133:  

 

§ 4º As aquisições ou as contratações adicionais a que se 

refere o § 2º deste artigo não poderão exceder, por 

órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos 

quantitativos dos itens do instrumento convocatório 

registrados na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e para os órgãos participantes.  
 
Portanto, sugere-se a alteração do dispositivo do Decreto Distrital, 

nos seguintes termos:  
 
“As aquisições ou contratações adicionais a que se 
refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório 
registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e para os órgãos participantes”.  
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Observa-se, ainda, contradição entre o § 4º do art. 22 do Decreto 
e o §5º do art. 86 da Lei nº 14.133/2021. Verifique-se:  

 
 § 4º do art. 22 do Decreto nº 39.103:  

 

§ 4º O instrumento convocatório deverá prever que o 

quantitativo decorrente das adesões à ata de registro 

de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na 
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 

órgãos participantes, independente do número de 

órgãos não participantes que aderirem.  
 
O art. 86, § 5º da Lei nº 14.133/2021, por outro lado, prevê:  
 

§ 5º O quantitativo decorrente das adesões à ata de 

registro de preços a que se refere o § 2º deste artigo 

não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do 
quantitativo de cada item registrado na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independentemente do número de 

órgãos não participantes que aderirem.  
 
Diante disso, sugere-se a alteração do dispositivo distrital, para 

fazer constar a seguinte redação:  
 
“O instrumento convocatório deverá prever que o 
quantitativo decorrente das adesões à ata de registro 
de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro 
do quantitativo de cada item registrado na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de 
órgãos não participantes que aderirem”.  

  
3. Conclusão  
 
Conforme exposto, de modo geral, o Decreto nº 39.103 de 2018 é 

compatível com a Lei nº 14.133 de 2021, devendo-se alterar os dispositivos que 
apresentam contradição com a nova lei de licitações ou que façam referência à 
Lei nº 8.666, de 1993 e à Lei nº 10.520, de 2002.  
 


