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DECRETO N. 39.978, DE 25 DE JULHO DE 2019  
 
Dispõe sobre a contratação de serviços públicos sob o regime de execução indireta 

pela administração direta e indireta do Distrito Federal. 

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

nº 12.462/2011: 
 
Art. 3º, IV, “a”: 

Art. 3º Não serão objeto de execução indireta na 

administração pública do Distrito Federal os serviços: 

IV - que sejam inerentes às categorias funcionais 

abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou da entidade, 

exceto: (Inciso alterado(a) pelo(a) Decreto 40845 de 28/05/2020) 

a) os serviços técnicos profissionais especializados de 

que trata o art. 13 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993; (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 40845 de 28/05/2020) 

 
2. Análise 
 
O Decreto traz regras a serem observadas para a contratação de 

serviços a serem executados indiretamente pela Administração do DF. 
 

    No que toca especialmente à Lei 8.666/93, observamos a menção 
expressa à norma no Art. 3º, IV, “a”, o qual veda a contratação para execução 
indireta de serviços que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo 
plano de cargos do órgão ou da entidade, exceto no que diz respeito aos serviços 
técnicos profissionais especializados de que trata o art. 13 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993. 

 
O art. 13 da Lei 8.666/93 apresenta a definição de serviços técnicos 

profissionais especializados: 
 

Art. 13.  Para os fins desta Lei, consideram-se serviços 
técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a: 

I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos 

ou executivos; 

II - pareceres, perícias e avaliações em geral; 

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias 

financeiras ou tributárias;              (Redação dada pela Lei nº 8.883, 

de 1994) 
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IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de 

obras ou serviços; 

V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou 

administrativas; 

VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

VII - restauração de obras de arte e bens de valor 

histórico. 

VIII - (Vetado).        (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 1º Ressalvados os casos de inexigibilidade de 

licitação, os contratos para a prestação de serviços técnicos 

profissionais especializados deverão, preferencialmente, ser 

celebrados mediante a realização de concurso, com estipulação 

prévia de prêmio ou remuneração. 

§ 2º Aos serviços técnicos previstos neste artigo 

aplica-se, no que couber, o disposto no art. 111 desta Lei. 

§ 3º A empresa de prestação de serviços técnicos 

especializados que apresente relação de integrantes de seu corpo 

técnico em procedimento licitatório ou como elemento de 

justificação de dispensa ou inexigibilidade de licitação, ficará 

obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem pessoal e 

diretamente os serviços objeto do contrato. 

 
Na Lei n. 14.133/2021, tal definição se encontra no art. 6º, XVIII: 

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: 

(...) 

XVIII - serviços técnicos especializados de natureza 

predominantemente intelectual: aqueles realizados em trabalhos 

relativos a: 

a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e 

projetos executivos; 

b) pareceres, perícias e avaliações em geral; 

c) assessorias e consultorias técnicas e auditorias 

financeiras e tributárias; 

d) fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e 

serviços; 

e) patrocínio ou defesa de causas judiciais e 

administrativas; 

f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

g) restauração de obras de arte e de bens de valor 

histórico; 
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h) controles de qualidade e tecnológico, análises, 

testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e 

monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio 

ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem na 

definição deste inciso; 

 

Observa-se que a única inovação quanto a essa definição se deu na 
alínea “h” do dispositivo, que passou a considerar como serviços técnicos 
especializados de natureza predominantemente intelectual, os “controles de 

qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, 

instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio 

ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem na definição deste 

inciso”. 
 
Embora o Decreto n. 39978/2019 continue vigente e aplicável após 

a edição da Lei n. 14.133/2021, para as hipóteses de alíneas das alíneas “a” a “g” 
de seu art. 6º, XVIII, os quais repetem o texto do art. 13 da Lei n. 8.666/93, para 
a inclusão da hipótese prevista na alínea “h” do art. 6º, XVIII da lei federal no 
âmbito de incidência do Decreto local, necessário alterar o seu art. art. 3º, IV, “a”, 
referindo-se, expressamente ao art. 6º, XVIII da nova lei de licitações.   

 
3. Conclusão 
 
O Decreto distrital n. 39978, de 25/07/2019 continua vigente e 

plenamente aplicável após a edição da Lei federal n. 14.133/2021. 
 
No entanto, para a inclusão da hipótese prevista na alínea “h” do 

art. 6º, XVIII da Lei n. 14.133/2021 no âmbito de incidência do mencionado 
Decreto local, necessário alterar o texto de seu art. art. 3º, IV, “a”, referindo-se, 
expressamente ao art. 6º, XVIII da nova lei de licitações. 

 
Sugere-se, assim, que o texto do dispositivo seja alterado para: 

“Art. 3º(...) 

IV (...) 

a) os serviços técnicos profissionais especializados de 

que trata o art. 6º, XVIII da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; 
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DECRETO N. 40.205, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019 

Recepciona o Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. 
 

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

 
  Não há.  
 

2. Análise 
 

    A Lei n. 14.133/2021 provocou diversos impactos na disciplina do 
Decreto n. 10.024/2019, abrangendo inversão de fases, verificação de 
conformidade, sistema de dispensa eletrônica, prazo para publicação do 
instrumento convocatório, exigência de garantia de proposta, dentre outras.  
 
  No entanto, por se tratar de Decreto Federal, não cabe ao Distrito 
Federal sua atualização. Possivelmente, a própria União tratará de atualizar o 
referido Decreto ou revogá-lo com edição de outro que poderá ser incorporado 
no ordenamento jurídico do DF ou servir de inspiração para edição de Decreto 
próprio no âmbito do DF.  
 
   Por ora, considerando a virtual possibilidade de que o Decreto 
Federal seja atualizado e continue servindo de regulamento ao Distrito Federal, 
não há razões para se adotar qualquer medida em relação ao Decreto n.  
40.205/2019.  

 
3. Conclusão 

 
  Por essas razões, ao menos até que se observe o comportamento 
da União em relação ao Decreto Federal n. 10.024/2019, entende-se por se 
manter o Decreto n. 40.205/2019, sem prejuízo de serem adotadas outras 
medidas (revogação expressa com edição de outro Decreto, por exemplo), 
quando houver a vigência exclusiva da Lei n. 14.133/2021.  
 
 
 
 
 
 


