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DECRETO N. 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019 
 
Dispõe sobre a proibição de participação, direta ou indiretamente, de licitação, 

contratação, execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles 

necessários agentes públicos de órgãos ou entidades da Administração Pública 

Direta ou Indireta do Poder Executivo do Distrito Federal contratante ou 

responsável pela licitação 
 
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 nº 39.860/2019 trata da proibição de participação em 
licitação e contratação, de agentes públicos de órgãos ou entidades da 
Administração Pública Direta ou indireta do Poder Executivo do Distrito 
Federal contratante ou responsável pela licitação. 

 
Confira-se os arts. 1º e 5º e seus respectivos parágrafos: 

 
Art. 1º Não poderá participar, direta ou indiretamente, 

de licitação, contratação ou execução de obra ou serviço e do 
fornecimento de bens a eles necessários, agente público de 
órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou 
Indireta do Poder Executivo do Distrito Federal contratante 
ou responsável pela licitação. 

 
§1º A vedação do caput se aplica para as condições de 

proprietário, controlador, administrador, gerente ou diretor 
de pessoa jurídica independentemente das denominações 
adotadas e do nível quantitativo ou qualitativo de 
participação no capital ou patrimônio. 

 
Art. 5º ........................................................ 
 
Parágrafo único. As orientações referidas no caput 

deste artigo alcançam a participação ou atuação nas 
organizações do Terceiro Setor" 

 



 
 

 230 

A previsão normativa destacada acima tem, dentre outros 
fins, impedir possíveis influências de servidor ocupante de cargo público em 
licitações, contratos ou outras espécies de ajustes, formalizados pelo órgão ou 
entidade na qual ocupa cargo ou esteja lotado, ou mesmo, quando o servidor 
possua poder de decisão ou posição funcional hierárquica superior ao chefe da 
unidade que realiza a seleção ou licitação, situação em que poderia também 
potencialmente interferir no processo de seleção, possibilitando ocorrências de 
fraudes. 

 
No que diz respeito à Lei nº 8.666/93, verificamos a menção 

à norma no art. 9º, inc. III , §§ 3º e 4º, o qual traz os impedimentos referentes à 
participação, direta ou indireta, em licitação ou em execução de obra ou serviço 
e do fornecimento de bens a eles necessários. Senão vejamos: 

 
Art. 9o   Não poderá participar, direta ou 
indiretamente, da licitação ou da execução de 
obra ou serviço e do fornecimento de bens a 
eles necessários: 
(...) 
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação. 
(...) 
§ 3o   Considera-se participação indireta, para 
fins do disposto neste artigo, a existência de 
qualquer vínculo de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira ou 
trabalhista entre o autor do projeto, pessoa 
física ou jurídica, e o licitante ou responsável 
pelos serviços, fornecimentos e obras, 
incluindo-se os fornecimentos de bens e 
serviços a estes necessários. 
§ 4o   O disposto no parágrafo anterior aplica-
se aos membros da comissão de licitação. 

 
Na Lei nº 14.133/2021, tal proibição se encontra no art. 9º, § 1º e, 

também, no art.14, inc. IV, in verbis: 
 

Art. 9º 
..........................................................................
. 
(...) 
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§ 1º Não poderá participar, direta ou 
indiretamente, da licitação ou da execução do 
contrato agente público de órgão ou entidade 
licitante ou contratante, devendo ser 
observadas as situações que possam 
configurar conflito de interesses no exercício 
ou após o exercício do cargo ou emprego, nos 
termos da legislação que disciplina a matéria. 
Art.14 Não poderão disputar licitação ou 
participar da execução de contrato, direta ou 
indiretamente: 
(...) 
IV - aquele que mantenha vínculo de natureza 
técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou 
entidade contratante ou com agente público 
que desempenhe função na licitação ou atue 
na fiscalização ou na gestão do contrato, ou 
que deles seja cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, devendo essa 
proibição constar expressamente do edital de 
licitação; (grifos nossos) 

 
Percebe-se que a nova Lei de Licitações trouxe duas inovações 

quanto aos impedimentos de disputar licitação ou participar na execução 
de contrato, direta ou indiretamente, com relação ao agente público, as 
quais podem ser observadas no inc. IV do art. 14; a primeira, refere-se à 
natureza do vínculo que se mantém com o agente público que 
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 
contrato, porquanto, foi acrescido também a de ordem “civil”; e a 
segunda, no que diz respeito aos impedimentos, que se estendem ao 
cônjuge, ao companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau do agente público. 

 
Nessa senda, cabe destacar que o Decreto, ora em análise, terá de 

ser adaptado à tal proibição para ficar em harmonia com a nova lei de 
licitações, especificamente o §4º do art. 1º e as alíneas “a” e “b” do art. 2º, 
in verbis: 
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                       Art. 
1º.............................................  
 
                 §4º Considera-se participação 
indireta, para fins do disposto neste artigo, a 
existência de qualquer vínculo de natureza 
técnica, comercial, econômica, financeira ou 
trabalhista entre o autor do projeto, pessoa 
física ou jurídica, e o licitante ou responsável 
pelos serviços, fornecimentos e obras, 
incluindo-se os fornecimentos de bens e 
serviços a estes necessários. (grifos nossos). 
 
                Art. 2º É vedado dispensar licitação 
para contratar pessoa jurídica que tenha, 
como proprietário, sócio ou administrador: 
 
a) pessoa de sua família ou outro parente, por 
consanguinidade até o terceiro grau, ou por 
afinidade; 
 
b) pessoa da família de sua chefia mediata ou 
imediata ou outro parente dela, por 
consanguinidade até o terceiro grau, ou por 
afinidade; 

 
 

Ainda que o Decreto nº 39.860, de 30/05/2019, continue vigente e 
aplicável após o advento da Lei nº 14.133/2021, para inclusão do inc. IV do 
art. 14 da Lei federal no âmbito de incidência do Decreto local, será 
necessário alterar o § 4º do art. 1º e as alíneas “a” e “b” do art. 2º, 
referindo-se expressamente ao inc. IV do art. 14 da nova lei de licitações. 

 
 Sugere-se, assim, a seguinte redação: 

 
                               Art. 

1º.............................................  
 
                      §4º Considera-se 

participação indireta, para fins do disposto 
neste artigo, a existência de qualquer vínculo 
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de natureza técnica, comercial, econômica, 
financeira, trabalhista ou civil com dirigente 
do órgão ou entidade contratante ou com 
agente público que desempenhe função na 
licitação ou atue na fiscalização ou na gestão 
do contrato, ou que deles seja cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
devendo essa proibição constar 
expressamente do edital de licitação. 

 
   Sugere-se mera adequação das alíneas do art. 2º: 
 
 
  Art. 2º É vedado dispensar licitação para 

contratar pessoa jurídica que tenha, como 
proprietário, sócio ou administrador: 

 
a) cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau; 

 
b) cônjuge, companheiro de sua chefia 
mediata ou imediata ou outro parente dela 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até 
o terceiro grau; 

 
  

3. Conclusões 
 
  O Decreto Distrital nº 39.860, de 30 de maio de 2019, 

continua vigente e aplicável após a edição da Lei federal nº 14.133/2021, 
desde que sejam promovidas as alterações propostas. 

 
 
 
 
 
 
 
 


