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ANEXO II – ANÁLISE DE DECRETOS 
 
DECRETO N. 7.124, DE 15 DE OUTUBRO DE 1982 
 
AUTORIZA OS ORGÃOS RELATIVAMENTE AUTONOMOS, AS ADMINISTRAÇÕES 
REGIONAIS, AS ADMINISTRAÇÕES DA CIDADE SATELITE DO NUCLEO 
BANDEIRANTE , DO SETOR RESIDENCIAL INDUSTRIA E ABASTECIMENTO E DE 
CEILANDIA A REALIZAREM LICITAÇÕES E DA 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 autoriza os Órgãos Relativamente Autônomos, as 
Administrações Regionais, as Administrações da Cidade Satélite do Núcleo 
Bandeirante, do Setor Residencial Indústria e Abastecimento e de Ceilândia a 
realizarem licitações e dá outras providências.  
 
  As disposições dessa norma foram implicitamente revogadas com o 
advento da Lei Distrital n. 2.340, de 12 de abril de 1999, que criou a Central de 
Compras e disciplinou a exclusão de órgãos e entidades desse regime.  
 
3. Conclusão 
 
   Entende-se que a norma já se encontra implicitamente revogada e,  em 
contribuição à harmonia do sistema normativo do DF, sugere-se a revogação 
expressa do Decreto.   
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DECRETO N. 13.995, DE 11 DE JUNHO DE 1992 
 
ESTABELECE NORMAS RELATIVAS A COMPRAS E ALTERAÇÕES DE MATERIAL E 
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS NO DISTRITO FEDERAL E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 
 
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 dispõe que nos “procedimentos licitatórios dos órgãos e 
entidades da Administração do Distrito Federal abater-se-á, para efeito de 
classificação, do valor das propostas apresentadas por contribuintes inscritos no 
Cadastro de Contribuintes do Distrito Federal, 50% (cinquenta por cento) do valor 
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre a 
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicações ICMS, calculado mediante aplicação da alíquota fixada para 
operações internas.  
 
   Por adotar critério de classificação incompatível com a Lei n. 8.666/93, 
esse Decreto já havia sido implicitamente revogado desde o advento da referida 
Lei.  
 
3. Conclusão 
 
  Pelo exposto, entende-se que o Decreto já se encontra implicitamente 
revogado e, em contribuição à harmonia do sistema normativo do DF, sugere-se 
sua revogação expressa.   
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DECRETO N. 14.641, DE 23 DE MARÇO DE 1993 
 
Institui a Certidão Negativa de Violação dos Direitos do Consumidor e introduz 
alteração no Decreto n° 10.996, de 26 de janeiro de 1988. 
 
 

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 em análise (i) instituiu a Certidão Negativa de Violação 

dos Direitos do Consumidor a ser expedida pelo PROCON/DF e (ii) modificou o 
texto do artigo 34, do Decreto n° 10.996, de 26 de janeiro de 1988. 

 
A Certidão Negativa em tela foi objeto de normatização 

superveniente pela Lei distrital n. 3408/2004, regulamentada pelo Decreto nº 
25.240/2004, se referindo à previsão do art. 44 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990. 

 
 
Dispõe o art. 44 do Código de Defesa do Consumidor: 
 
“Art. 44. Os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão 
cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra 
fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-lo pública e 
anualmente. A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou 
não pelo fornecedor.  

§ 1° É facultado o acesso às informações lá constantes 
para orientação e consulta por qualquer interessado.  

§ 2° Aplicam-se a este artigo, no que couber, as 
mesmas regras enunciadas no artigo anterior e as do parágrafo 
único do art. 22 deste código.” 
 
No ponto, com a normatização superveniente, tem-se por 

tacitamente revogado o art. 1º do Decreto 14.641/1993. 
 
No que diz respeito ao art. 2º, também não há mais se cogitar em 

sua vigência, tendo em vista que o Decreto n° 10.996/1988, cujo dispositivo fora 
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alterado pela norma ora em análise, foi expressamente revogado pelo Decreto n. 
20.453/1999. 

 
 Como se verifica, apesar de não se tratar de norma inserida no 

âmbito normativo da Lei n. 14.133/2021, o Decreto n. 14.641/1993 encontra-se 
tacitamente revogado. 

 
3. Conclusão 
 
Apesar de não se tratar de norma inserida no âmbito normativo da 

Lei n. 14.133/2021, o Decreto n. 14.641/1993 encontra-se tacitamente revogado 
e, em contribuição à harmonia do sistema normativo do DF, sugere-se sua 
revogação expressa. 
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DECRETO N. 15.005, DE 15 DE SETEMBRO DE 1993 
 
Dispõe sobre a participação em licitações de firmas que atuam no comércio de 
sementes e mudas, 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 em análise determina, em síntese, que nas licitações 

promovidas no âmbito da Administração Direta e Autárquica do Distrito Federal, 
que tenham por objeto a aquisição de sementes ou mudas, será exigido das 
firmas participantes o competente registro na Divisão de Inspeção de Produtos 
de Origem Vegetal e Animal DIPOVA, da Secretaria de Agricultura do Distrito 
Federal.  

 
O art. 67, IV da Lei n. 14.133/2021 prevê a possibilidade de serem 

exigidas, como prova da capacidade técnico-profissional e técnico-operacional a 
prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, na mesma linha do 
que já previa o inciso IV do artigo 30 da Lei n. 8.666/93.  

 
   A exigência prevista no Decreto n. 15.005/93 foi amparada na Lei 
Federal 6.507/78, revogada pela Lei n. 10.711/2003, a qual, por sua vez, prevê no 
artigo 8º que as pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades de produção, 
beneficiamento, embalagem, armazenamento, análise, comércio, importação e 
exportação de sementes e mudas ficam obrigadas à inscrição no Renasem. 
 
  Há, ainda, obrigação prevista no artigo 8º da Lei Distrital n. 
5.800/2017 de que os estabelecimentos de processamento de produtos de 
origem animal, vegetal e de microrganismos somente podem funcionar na forma 
da legislação federal e distrital vigentes e mediante prévio registro ou 
relacionamento na DIPOVA. Portanto, não houve impacto da Lei n. 14.133/2021 
na referida norma, a qual se considera com a eficácia mantida.  

 
3. Conclusão 
 
Pelo exposto, entende-se que a norma mantém sua eficácia com o 

advento da nova lei.  
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DECRETO N. 23.287, DE 17 DE OUTUBRO DE 2002 
 
Aprova os Termos-padrão de contratos  
 

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

 
“Art. 1º - Ficam aprovados os Termos-Padrão, em 

anexo, destinados à declaração de instrumentos de ajuste a serem 
utilizados pela Administração Pública.” 

(no Anexo constam 21 modelos padrão elaborados 
sob a vigência da Lei 8.666/93) 

 
2. Análise  

 
Os termos-padrão aprovados pelo Decreto 23.287/2002 foram elaborados 

há quase 20 anos e refletem as disposições de um ordenamento jurídico já 
defasado, mesmo sem considerar a novel Lei 14.133/21. 

 
De fato, esta PGDF tem feito, no bojo das consultas que lhe são 

encaminhadas, uma série de sugestões a serem incorporadas aos termos-padrão 
de 2002, não havendo, até o presente momento, a atualização dos termos por 
meio de novo decreto. 

 
Com o advento da Lei 14.133/21, e as inovações por ela trazidas, parece ser 

chegado o momento de de se elaborar novas minutas-padrão que reflitam, 
verdadeiramente, as evoluções legislativas ocorridas desde 2002. 

 
De se notar que a nova lei de licitações e contratos expressamente previu a 

possibilidade de utilização de minutas de editais e contratos previamente 
padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico. A saber: 

“Art. 19. Os órgãos da Administração com 
competências regulamentares relativas às atividades de 
administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e 
contratos deverão: (...) 

IV - instituir, com auxílio dos órgãos de 
assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de minutas 
de editais, de termos de referência, de contratos padronizados e de 
outros documentos, admitida a adoção das minutas do Poder 
Executivo federal por todos os entes federativos; (...) 
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Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e 
as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos 
recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do 
contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento. 

§ 1º Sempre que o objeto permitir, a Administração 
adotará minutas padronizadas de edital e de contrato com cláusulas 
uniformes. (...) 

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo 
licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da 
Administração, que realizará controle prévio de legalidade 
mediante análise jurídica da contratação. (...) 

§ 5º É dispensável a análise jurídica nas hipóteses 
previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima 
competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa 
complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a 
utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, 
convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão 
de assessoramento jurídico.” 

 
O tema é de grande relevância, pois a existência de minutas padronizadas 

pré-aprovadas não só propiciam o atendimento do princípio da eficiência como 
agregam segurança jurídica à relação Administração e Administrados. 

 
Contudo, a presente análise não tem como escopo propor o texto de novos 

Termos-Padrão, o que deve ser providenciado sob procedimento específico com 
tal desiderato, atendendo-se, no que for possível, ao regramento da Portaria 
115/2020 PGDF.     

 
Desse modo, ante as consideráveis alterações legislativas ocorridas desde 

2002, de se recomendar, salvo melhor juízo, a revogação do Decreto 23.287/2002 
quando findo o prazo de vigência da Lei 8.666/93.  

  
Ainda, a fim de se conferir maior flexibilidade nas atualizações dos modelos 

de instrumentos jurídicos, novo Decreto deveria prever a obrigatoriedade de 
utilização dos modelos de minutas aprovadas e disponibilizadas pela 
Procuradoria-Geral do DF, quando existentes, sem incorporar os próprios 
modelos à norma distrital.  
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3. Conclusão  
 

O Decreto distrital n. 23.287/2002 continua vigente após a edição da Lei 
federal n. 14.133/2021 e suas minutas permanecem aptas a formalizar os 
contratos que se fundamentam na Lei 8.666/93.  

 
Não obstante, em razão dos detalhamentos e inovações trazidos pela Lei 

14.133/2021, a fim de se evitar insegurança jurídica, sugere-se a revogação do 
Decreto 23.287/2002 quando findo o prazo de vigência da Lei 8.666/93, 
remanescendo a (recomendável) faculdade de o Poder Público editar novo 
decreto conferindo obrigatoriedade na observância dos modelos aprovados e 
disponibilizados pela PGDF, sem incorporação dos modelos no próprio texto 
normativo.  
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DECRETO N. 23.460, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2002 
 
Regulamenta a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de 
bens e serviços comuns, instituída pela Lei Federal n.º 10.520/2002. 

 
1. Referências (não expressas) à Lei 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 

ou Lei nº 12.462/2011:  
 
Art. 1º O pregão instituído pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 
2002, será processado de acordo com os procedimentos estabelecidos 
neste Decreto. 

[...] 

Art. 3º Aplicar-se-ão, subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as 
mesmas normas da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores. 

[...] 

Art. 8º A fase preparatória do pregão deverá observar: 

I – a instrução do processo contendo o pedido de aquisição, observando-
se as regras estabelecidas para as demais modalidades de licitação, 
contidas na Lei n.º 8666/93. 

   2. Análise 
 
O Decreto nº 23.460, de 2002 já estava parcialmente revogado pelo 

Decreto nº 40.205, de 2019 que recebeu o Decreto nº 10.024, de 2019 no Distrito 
Federal. 

 
Embora o Decreto nº 10.024, de 2019 trate do pregão eletrônico, o sistema 

por ele instituído impactou significativamente nos pregões presenciais, a ponto 
de os tornar exceção dependente de justificativa formal, conforme art. 1º, §3º do 
Regulamento. 

 
Com efeito, a iniciar pela obrigatoriedade atribuída à realização do pregão 

por meio eletrônico (art. 1º, §1º), depois pela admissão do pregão para contratar 
serviços comuns de engenharia, passando pelos prazos para impugnação dos 
editais e, por fim, pela alteração do rito para julgamento das propostas mediante 
a instituição dos modos de disputa aberto e fechado, resta mais que indicada a 
superação do modelo vigente ao tempo do Decreto nº 23.460, de 2002. 
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De qualquer sorte, a presente análise busca averiguar os impactos da Lei 

nº 14.133, de 2021 no panorama legal vigente, a começar pela previsão do 
“pregão” como uma modalidade geral de licitação nos seguintes termos: 

 
Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: 
(...) 
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; 
(...) 
Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a 
que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregão sempre que o 
objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais 
de mercado. 

Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de serviços 
técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de 
obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que 
trata a alínea “a” do inciso XXI do caput do art. 6º desta Lei. 
 
A Lei nº 14.133, de 2021 manteve a obrigatoriedade do pregão eletrônico, 

admitindo-se a modalidade presencial mediante justificativa, admitida a inversão 
da fase de habilitação para momento anterior às propostas e ao julgamento: 

 
Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em 
sequência: 

I - preparatória; 

II - de divulgação do edital de licitação; 

III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso; 

IV - de julgamento; 

V - de habilitação; 

VI - recursal; 

VII - de homologação. 

§ 1º A fase referida no inciso V do caput deste artigo poderá, mediante ato 
motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases 
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referidas nos incisos III e IV do caput deste artigo, desde que 
expressamente previsto no edital de licitação. 

§ 2º As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma 
eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que 
motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em 
áudio e vídeo. 

§ 3º Desde que previsto no edital, na fase a que se refere o inciso IV 
do caput deste artigo, o órgão ou entidade licitante poderá, em relação ao 
licitante provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação da 
conformidade da proposta, mediante homologação de amostras, exame 
de conformidade e prova de conceito, entre outros testes de interesse da 
Administração, de modo a comprovar sua aderência às especificações 
definidas no termo de referência ou no projeto básico. 

§ 4º Nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a Administração 
poderá determinar, como condição de validade e eficácia, que os licitantes 
pratiquem seus atos em formato eletrônico. 

§ 5º Na hipótese excepcional de licitação sob a forma presencial a que 
refere o § 2º deste artigo, a sessão pública de apresentação de propostas 
deverá ser gravada em áudio e vídeo, e a gravação será juntada aos autos 
do processo licitatório depois de seu encerramento. 

§ 6º A Administração poderá exigir certificação por organização 
independente acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade 
e Tecnologia (Inmetro) como condição para aceitação de: 

I - estudos, anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos; 

II - conclusão de fases ou de objetos de contratos; 

III - material e corpo técnico apresentados por empresa para fins de 
habilitação. 
 
Neste ponto, em virtude da determinação de aplicação subsidiária da Lei 

nº 8.666, de 1993 constante do artigo 3º do Decreto, embora desnecessária, 
sugere-se a respectiva atualização a fim de informar a aplicação subsidiária da Lei 
nº 14.133, de 2021, nos termos do seu artigo 191. 

 
Segundo antecipado, o artigo 5º do Decreto foi parcialmente revogado 

pelo Decreto nº 40.205, de 2019 no que tange à admissão do pregão para a 
contratação de obras e serviços comuns de engenharia. 
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Deveras, o Decreto nº 10.024, de 2019, recebido no Distrito Federal pelo 
Decreto 40.205, de 2019, estabeleceu a possibilidade de contratação de serviços 
comuns de engenharia por meio do Pregão Eletrônico e, considerada a 
obrigatoriedade / preferência legais do pregão por meio eletrônico, é de se 
reconhecer que, quando menos, o artigo 5º já estava derrogado no que tange à 
vedação à contratação de obras e serviços comuns de engenharia. 

 
Na esteira do Decreto nº 10.024, de 2019, a Lei nº 14.133, de 2021 admite 

expressamente a utilização da modalidade Pregão para a contratação de obras e 
serviços comuns de engenharia: 

 
Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: 
(...) 
XXI - serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades 
destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de 
interesse para a Administração e que, não enquadradas no conceito de 
obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, são estabelecidas, 
por força de lei, como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro 
ou de técnicos especializados, que compreendem: 

a) serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que tem 
por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de 
desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação 
de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais 
dos bens; 
(...) 
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; 
(...) 
Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a 
que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregão sempre que o 
objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de 
mercado. 

Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de serviços 
técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de 
obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que 
trata a alínea “a” do inciso XXI do caput do art. 6º desta Lei. 
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Quanto à figura do pregoeiro, o artigo 8º, §5º da Lei 14.133, de 2021 
estabelece que em “licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela 
condução do certame será designado pregoeiro.” 

 
É preciso indicar, ainda, que, enquanto o parágrafo único do artigo 8º do 

Decreto 23.460, de 2002 impõe que o edital fixe prazo não inferior a 8 (oito) dias 
úteis, contados da publicação do Aviso, para os licitantes apresentarem suas 
propostas, a Lei nº 14.133, de 2021 estabelece prazos mínimos diferenciados, a 
depender do objeto do certame, saber: 

 
Art. 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, 
contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de: 

I - para aquisição de bens: 

a) 8 (oito) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de 
menor preço ou de maior desconto; 

b) 15 (quinze) dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela alínea “a” 
deste inciso; 

II - no caso de serviços e obras: 

a) 10 (dez) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de 
menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de 
obras e serviços comuns de engenharia; 

b) 25 (vinte e cinco) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento 
de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços especiais e de 
obras e serviços especiais de engenharia; 

c) 60 (sessenta) dias úteis, quando o regime de execução for de 
contratação integrada; 

d) 35 (trinta e cinco) dias úteis, quando o regime de execução for o de 
contratação semi-integrada ou nas hipóteses não abrangidas pelas alíneas 
“a”, “b” e “c” deste inciso; 

III - para licitação em que se adote o critério de julgamento de maior lance, 
15 (quinze) dias úteis; 

IV - para licitação em que se adote o critério de julgamento de técnica e 
preço ou de melhor técnica ou conteúdo artístico, 35 (trinta e cinco) dias 
úteis. 

§ 1º Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na 
mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos 
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prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não 
comprometer a formulação das propostas. 

§ 2º Os prazos previstos neste artigo poderão, mediante decisão 
fundamentada, ser reduzidos até a metade nas licitações realizadas pelo 
Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
Portanto, o Decreto nº 23.460, de 2002 restringe o prazo de 10 dias fixado 

pela Lei nº 14.133, de 2021 para as hipóteses de serviços e obras cujos critérios 
de julgamento adotados sejam o menor preço ou o maior desconto (hipótese do 
pregão) e tal disposição regulamentar perderá o fundamento de validade, 
quando do advento do termo final do prazo definido no artigo 193 da Lei nº 
14.133, de 2021 e restar somente esta última no plano normativo. 

 
Sobre as fases do pregão, a Lei nova determinou a aplicação do rito comum 

previsto no seu artigo 17, manteve a obrigatoriedade do pregão eletrônico, 
admitindo-se a modalidade presencial mediante justificativa, extirpou a fase de 
“adjudicação”, admitiu a inversão da fase de habilitação para momento anterior 
às propostas e ao julgamento e institui o procedimento de “verificação de 
conformidade”: 

 
“Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em 
sequência: 

I - preparatória; 

II - de divulgação do edital de licitação; 

III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso; 

IV - de julgamento; 

V - de habilitação; 

VI - recursal; 

VII - de homologação. 

§ 1º A fase referida no inciso V do caput deste artigo poderá, mediante ato 
motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases 
referidas nos incisos III e IV do caput deste artigo, desde que 
expressamente previsto no edital de licitação. 

§ 2º As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma 
eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, 
devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e 
vídeo. 
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§ 3º Desde que previsto no edital, na fase a que se refere o inciso IV do 
caput deste artigo, o órgão ou entidade licitante poderá, em relação ao 
licitante provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação da 
conformidade da proposta, mediante homologação de amostras, exame 
de conformidade e prova de conceito, entre outros testes de interesse da 
Administração, de modo a comprovar sua aderência às especificações 
definidas no termo de referência ou no projeto básico.” 
 
Tanto a admissão de inversão de fases, quanto o expediente da 

“verificação de conformidade” militam pela revisão das regras recebidas pelo 
Decreto 40.205, de 2019, constantes do artigo 6º do Decreto nº 10.024, de 2019. 

 
O artigo 24 do Decreto 10.024, de 2019 conferiu o prazo de até três dias 

úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública para qualquer 
pessoa impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, a indicar a 
derrogação do artigo 11 do Decreto nº 23.460, de 2002 que fixara o prazo de 2 
dias uteis. 

 
De maneira idêntica ao Decreto nº 10.024, de 2019, a Lei 14.133, de 2021 

fixou o prazo para impugnações em 3 (três) dias úteis: 
 

“Art. 164. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de 
licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar 
esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 
(três) dias úteis antes da data de abertura do certame. 

Parágrafo único. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento 
será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, 
limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.” 

 
É de se concluir, pois, que a regra do artigo 11 do Decreto 23.460, de 2002, 

já derrogada pelo Decreto 40.205, de 2019 deve ser extirpada do ordenamento 
jurídico do Distrito Federal, ante a sua incompatibilidade com a nova sistemática 
e, portanto, ante a ilegalidade decorrente da falta de fundamento legal a 
autorizar a fixação do prazo de impugnação em apenas 2 dias úteis, quando a Lei 
10.520, de 2002 perder completamente a sua vigência. 

 
Do mesmo modo, a vedação à exigência de garantia de proposta (art. 12 

do Decreto nº 23.460, de 2002) na modalidade pregão tinha amparo no artigo 5º, 
inciso I da Lei nº. 10.520, de 2002, mas a exigência de garantia de proposta é 
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admitida pela Lei nº 14.133, de 2021, a revelar que é preciso atualização do 
Decreto. 

 
3. Conclusão 

 
Pelo exposto, considerando o advento do Decreto n. 40.205/2019 e da Lei 

n. 14.133/2021 que desfiguraram o Decreto n. 23.460/2002, sugere-se sua 
expressa revogação e consolidação da matéria em um único novo Decreto ou 
incorporação de Decreto Federal que venha a regulamentar a matéria.  
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DECRETO N. 25.966, DE 23 DE JUNHO DE 2005 
 
Institui o e-Compras, Sistema de Controle e Acompanhamento de Compras e 
Licitações e Registro de Preços 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 nº 25.966/2005, em obediência ao art. 3º da Lei distrital 

n. 2.340/199910, instituiu o “e-Compras, Sistema de Controle e Acompanhamento 
de Compras e Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal, com o objetivo 
de dotar a Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, da Secretaria de 
Estado de Fazenda, de mecanismo adequado e eficiente para o trato das 
informações relativas a compras e licitações de materiais e serviços adquiridos 
pelo Governo do Distrito Federal” (art. 1º). 

 
No que concerne às referências ao Decreto nº 5.450/2005, 

revogado pelo Decreto federal n. 10.024/2019, há que se observar que o Decreto 
distrital n. 40.205/2019 estabeleceu expressamente que “a licitação na 
modalidade de pregão eletrônico reger-se-á, no âmbito da administração direta 
e indireta do Distrito Federal pelo Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro 
de 2019” (art. 1º). 

 
Dessa forma, entende-se que o art. 7º do Decreto 25.966/2005 

encontra-se revogado, por força do que previu o Decreto distrital n. 40.205/2019. 
 
Deve ser observado que o Decreto nº 25.966/2005 guarda relação 

com o Decreto nº 39.211/2018, que dispôs sobre o Portal de Compras do Distrito 
Federal no âmbito do Programa de Gestão de Compras Governamentais 
(COMPRASDF), e os sistemas corporativos de suporte ao ciclo de compras 
públicas.  

 
O Decreto nº 39.211/2018 também foi objeto de análise no 

presente trabalho, estando vigente e aplicável.  

                                                
10 Art. 3° A Central de Compras deverá manter banco de preços das aquisições de material, obras e 
serviços adquiridos pelo Distrito Federal. 
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Assim, com exceção do art. 7º do Decreto nº 25.966/2005, 

revogado, os outros dispositivos do ato normativos mantem-se vigentes, tendo 
em vista que se trata de matéria afeta à organização local de procedimentos, não 
inserida no âmbito normativo da Lei n. 14.133/2021. 

 
3. Conclusão 
 
Entendemos, assim, que, com exceção do art. 7º do Decreto nº 

25.966/2005, revogado, os outros dispositivos do ato normativos continuam 
vigentes e aplicáveis após a edição da Lei federal n. 14.133/2021. 

 
Não obstante, com a necessidade de integração de sistemas ao 

PNCP, sugere-se a edição de Decreto que normatize os sistemas a serem 
utilizados no Distrito Federal e a forma como se dará a aludida integração com 
o sistema nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatório Final Consolidado (86454218)         SEI 00020-00016581/2021-60 / pg. 593



 
 

 126 

 
DECRETO N. 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006  
 
Regula a aplicação de sanções administrativas previstas nas Leis Federais nº 
8666, de 21 de junho de 1993 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos e nº 
10520, de 17 de julho de 2002 - Lei do Pregão, e dá outras providências.  

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

nº 12.462/2011:  
 
“Regula a aplicação de sanções administrativas 

previstas nas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei 
de Licitações e Contratos Administrativos), e 10.520, de 17 de 
julho de 2002 (Lei do Pregão), e dá outras providências. 

 
A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das 

atribuições que lhe confere o artigo 100, inciso VII, da Lei Orgânica 
do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto nos artigos 81, 86, 
87 e 88 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 
7° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como o 
disposto no art. 68 da Lei Federal n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, 
e ainda, a centralização de compras instituída nos termos da Lei 
Distrital n° 2.340, de 12 de abril de 1999, e as competências 
instituídas pela Lei Distrital n° 3.167, de 11 de julho de 2003, 
DECRETA: 

Art. 1º A aplicação das sanções de natureza pecuniária 
e restritiva de direitos pelo não cumprimento das normas de 
licitação e/ou de contratos, em face do disposto nos arts. 81, 86, 
87 e 88, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 
7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, obedecerá, no 
âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das 
Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas 
neste Decreto. (Artigo Alterado(a) pelo(a) Decreto 27069 de 
14/08/2006) 

Parágrafo único. As disposições deste Decreto 
aplicam-se também aos ajustes efetuados com dispensa e 
inexigibilidade de licitação, nos termos do que dispõe a legislação 
vigente, e ainda às licitações realizadas pelas Administrações 
Regionais, até o limite máximo global mensal estabelecido no art. 
24, incisos I e II, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
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nos termos do disposto no § 1° do art. 2° da Lei Distrital n° 2.340, 
de 12 de abril de 1999. (...) 

Art. 4º A multa é a sanção pecuniária que será imposta 
à contratada, pelo ordenador de despesas do órgão contratante, 
por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será 
aplicada nos seguintes percentuais: (Artigo Alterado(a) pelo(a) 
Decreto 27069 de 14/08/2006) 

§ 1º A multa será formalizada por simples 
apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e será executada após regular processo 
administrativo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa 
prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento 
da notificação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, observada a seguinte ordem: (Parágrafo 
Alterado(a) pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006) (...) 

Art. 6º A declaração de inidoneidade será aplicada 
pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do órgão de 
origem, à vista dos motivos informados na instrução 
processual. (Artigo Alterado(a) pelo(a) Decreto 27069 de 
14/08/2006) (...) 

§ 2º A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção 
será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos 
serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou 
vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à 
Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) 
Decreto 27069 de 14/08/2006) 

Art. 8º As sanções previstas nos arts. 5º e 6º poderão 
também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão 
dos contratos regidos pelas Leis Federais nºs 8.666, de 21 de junho 
de 1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002: (Artigo Alterado(a) 
pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006) 

I - tenham sofrido condenação definitiva por 
praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 

II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os 
objetivos da licitação; 

III - demonstrarem não possuir idoneidade para 
contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 
praticados. (...) 
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Art. 9º É facultado à interessada interpor recurso 
contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária 
ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da 
respectiva notificação. (Artigo Alterado(a) pelo(a) Decreto 27069 de 
14/08/2006) (...) 

§ 5º Ficam desobrigadas do dever de publicação no 
Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com 
fundamento nos arts. 3º e 4º deste decreto, as quais se formalizam 
por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei 
nº 8.666, de 1993. 

§ 6º Ficam desobrigadas do dever de publicação no 
Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com 
fundamento nos arts. 3º e 4º deste Decreto, as quais se formalizam 
por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 
27069 de 14/08/2006)” 

 
2. Análise  
 

   O Decreto 26.851/2006 é a norma básica distrital a disciplinar as 
sanções administrativas no âmbito das licitações e contratos. Tem como 
fundamento os arts. 81 e seguintes da Lei 8.666/93 e o art. 7 da Lei 10.520/02, 
ambas em período final de vigência, nos termos do art. 193, II da Lei 14.133/21. 

 
Já com a Lei 14.133/21, o tema das infrações e sanções administrativas foi 

tratado com muito maior detalhamento e com inegáveis inovações relativamente 
à legislação anterior. Com efeito, veja-se o estabelecido em seus arts. 155 a 163, 
bem como no capítulo referente aos recursos:  

 
“Art. 155. O licitante ou o contratado será 

responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: 
I - dar causa à inexecução parcial do contrato; 
II - dar causa à inexecução parcial do contrato que 

cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços 
públicos ou ao interesse coletivo; 

III - dar causa à inexecução total do contrato; 
IV - deixar de entregar a documentação exigida para o 

certame; 
V - não manter a proposta, salvo em decorrência de 

fato superveniente devidamente justificado; 
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VI - não celebrar o contrato ou não entregar a 
documentação exigida para a contratação, quando convocado 
dentro do prazo de validade de sua proposta; 

VII - ensejar o retardamento da execução ou da 
entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 

VIII - apresentar declaração ou documentação falsa 
exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a 
licitação ou a execução do contrato; 

IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na 
execução do contrato; 

X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude de qualquer natureza; 

XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os 
objetivos da licitação; 

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013. 

Art. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas 
infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções: 

I - advertência; 
II - multa; 
III - impedimento de licitar e contratar; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar. 
§ 1º Na aplicação das sanções serão considerados: 
I - a natureza e a gravidade da infração cometida; 
II - as peculiaridades do caso concreto; 
III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
IV - os danos que dela provierem para a Administração 

Pública; 
V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa 

de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de 
controle. 

§ 2º A sanção prevista no inciso I do caput deste artigo 
será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista 
no inciso I do caput do art. 155 desta Lei, quando não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave. 

§ 3º 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 
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contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das 
infrações administrativas previstas no art. 155 desta Lei. 

§ 4º A sanção prevista no inciso III do caput deste 
artigo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas 
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 desta 
Lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, 
e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver 
aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

§ 5º A sanção prevista no inciso IV do caput deste 
artigo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas 
previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 desta 
Lei, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos 
II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a 
imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º 
deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no 
âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes 
federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) 
anos. 

§ 6º A sanção estabelecida no inciso IV do caput deste 
artigo será precedida de análise jurídica e observará as seguintes 
regras: 

I - quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será 
de competência exclusiva de ministro de Estado, de secretário 
estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por 
autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da 
autoridade máxima da entidade; 

II - quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo 
e Judiciário, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública no 
desempenho da função administrativa, será de competência 
exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente às 
autoridades referidas no inciso I deste parágrafo, na forma de 
regulamento. 

§ 7º As sanções previstas nos incisos I, III e IV 
do caput deste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente com 
a prevista no inciso II do caput deste artigo. 

§ 8º Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis 
forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido 
pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a 
diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada 
judicialmente. 
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§ 9º A aplicação das sanções previstas no caput deste 
artigo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação 
integral do dano causado à Administração Pública. 

Art. 157. Na aplicação da sanção prevista no inciso II 
do caput do art. 156 desta Lei, será facultada a defesa do 
interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 
sua intimação. 

Art. 158. A aplicação das sanções previstas nos incisos 
III e IV do caput do art. 156 desta Lei requererá a instauração de 
processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão 
composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos 
e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado 
para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 
intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que 
pretenda produzir. 

§ 1º Em órgão ou entidade da Administração Pública 
cujo quadro funcional não seja formado de servidores estatutários, 
a comissão a que se refere o caput deste artigo será composta de 2 
(dois) ou mais empregados públicos pertencentes aos seus quadros 
permanentes, preferencialmente com, no mínimo, 3 (três) anos de 
tempo de serviço no órgão ou entidade. 

§ 2º Na hipótese de deferimento de pedido de 
produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas 
indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá 
apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contado da data da intimação. 

§ 3º Serão indeferidas pela comissão, mediante 
decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, 
desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. 

§ 4º A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados 
da ciência da infração pela Administração, e será: 

I - interrompida pela instauração do processo de 
responsabilização a que se refere o caput deste artigo; 

II - suspensa pela celebração de acordo de leniência 
previsto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; 

III - suspensa por decisão judicial que inviabilize a 
conclusão da apuração administrativa. 

Art. 159. Os atos previstos como infrações 
administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitações e contratos 
da Administração Pública que também sejam tipificados como atos 
lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e 
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julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 
procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei. 

Parágrafo único. (VETADO). 
Art. 160. A personalidade jurídica poderá ser 

desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para 
facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos 
nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, 
todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão 
estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 
administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo 
ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, 
com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, 
a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

Art. 161. Os órgãos e entidades dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos 
deverão, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data 
de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados 
relativos às sanções por eles aplicadas, para fins de publicidade no 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no 
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no 
âmbito do Poder Executivo federal. 

Parágrafo único. Para fins de aplicação das sanções 
previstas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 156 desta Lei, o 
Poder Executivo regulamentará a forma de cômputo e as 
consequências da soma de diversas sanções aplicadas a uma 
mesma empresa e derivadas de contratos distintos. 

Art. 162. O atraso injustificado na execução do 
contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista 
em edital ou em contrato. 

Parágrafo único. A aplicação de multa de mora não 
impedirá que a Administração a converta em compensatória e 
promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação 
cumulada de outras sanções previstas nesta Lei. 

Art. 163. É admitida a reabilitação do licitante ou 
contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
exigidos, cumulativamente: 

I - reparação integral do dano causado à 
Administração Pública; 

II - pagamento da multa; 
III - transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da 

aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e 
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contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso 
de declaração de inidoneidade; 

IV - cumprimento das condições de reabilitação 
definidas no ato punitivo; 

V - análise jurídica prévia, com posicionamento 
conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste 
artigo. 

Parágrafo único. A sanção pelas infrações previstas 
nos incisos VIII e XII do caput do art. 155 desta Lei exigirá, como 
condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação 
ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.” 

 
 Como se nota, houve consideráveis mudanças na disciplina relativa às 

infrações e sanções administrativas e, nesse cenário, em que há evidentes 
diferenças entre os normativos e, consequentemente, entre o Decreto em 
referência e a Lei 14.133/21, recomendável que se curve à 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”, para que se oriente no sentido de sugerir 
a revogação do Decreto 26.851/2006 quando findo o prazo de vigência das Leis 
8.666/93 e 10.520/02, remanescendo a faculdade do Poder Público editar novo 
regulamento para tratar das infrações e sanções administrativas previstas na Lei 
14.133/21. 

 
Ressalto que, a princípio, as normas relativas às sanções da Lei 14.133/21 

são autoaplicáveis, necessitando de regulamento apenas “a forma de cômputo e 
as consequências da soma de diversas sanções aplicadas a uma mesma empresa 
e derivadas de contratos distintos (...), na forma do art. 162, parágrafo único, o 
que não impede a aplicação em si das penalidades” (Parecer 235/2021 – 
PGCONS/PGDF). 

 
4. Conclusão  
 

O Decreto distrital n. 26.851/2006 continua vigente após a edição da Lei 
federal n. 14.133/2021 e apto a regulamentar as sanções aplicáveis aos contratos 
e licitações que se fundamentam nas Leis 8.666/93 e 10.520/02.  

 
Não obstante, em razão dos detalhamentos e inovações trazidos, quanto ao 

tema, pela Lei 14.133/2021, a fim de se evitar insegurança jurídica, recomenda-
se a revogação do Decreto 26.851/2006 quando findo o prazo de vigência das Leis 
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8.666/93 e 10.520/22, remanescendo a faculdade do Poder Público editar novo 
regulamento para tratar sobre as infrações e sanções administrativas da Lei 
14.133/2021. 
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DECRETO N. 27.780, DE 14 DE MARÇO DE 2007 
 
Regula o direito de preferência e fixa prazo para negociação, com o fim de reduzir 
preços registrados no sistema de registro de preços do DF 
 

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

  
Art. 1º, caput: 
  

Art. 1º Para o exercício do direito de preferência, previsto no 
art. 15, § 4º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, observar-
se-á o disposto neste Decreto. 

  
2. Análise 
  
O Decreto nº 27.780/2007 regula o direito de preferência e fixa 

prazo para negociação, com o fim de reduzir preços registrados no Sistema de 
Registro de Preços do Distrito Federal. 

 
No que toca especialmente à Lei 8.666/93, observamos a menção 

expressa ao seu art. 15, § 4º, senão vejamos: 
  

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:          
(Regulamento)     (Regulamento)     (Regulamento)  (Vigência) 
(...) 
§ 4o A existência de preços registrados não obriga a 
Administração a firmar as contratações que deles poderão 
advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro preferência em 
igualdade de condições. 

  
De acordo com Rafael Oliveira (Nova Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, 2021), o dispositivo correspondente na Lei nº 14.133/2021 seria 
o art. 83, a saber: 

  
Art. 83. A existência de preços registrados implicará 
compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, 
mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a 
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realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
desde que devidamente motivada. 

  
Como se vê, não há mais previsão de preferência ao beneficiário 

do registro em igualdade de condições. Nesse sentido, leciona Vanessa Carvalho 
(Revista Consultor Jurídico, 06 de maio de 2021. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2021-mai-06/carvalho-sistema-registro-precos-lei-
licitacoes. Acesso em: 10 de dezembro de 2021): 

  
O artigo 83 da nova Lei de Licitações estabelece apenas que 
"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". 
O dispositivo supracitado exclui o direito de preferência 
previsto no artigo 15, §4º, da Lei 8.666/1993, assim como o 
artigo 32, §3º, da Lei 12.462/2011 prevê que ainda que não 
fossem obrigatórias contratações decorrentes de preços 
registrados, podendo serem utilizados outros meios 
previstos na Lei 8.666/1993, é assegurado ao beneficiário do 
registro preferência em igualdade de condições perante 
demais interessados. 
Na prática, havia a recomendação de que a Administração 
Pública, caso seja realizada uma licitação para a aquisição do 
mesmo bem com preço registrado e que esta resultasse em 
preço inferior, caberia à Administração consultar o 
beneficiário do registro de preços, para que este tivesse a 
oportunidade de reduzir o seu preço, tendo em vista a 
preferência no fornecimento. 
A mudança na legislação exclui o respectivo benefício de 
preferência para o fornecimento, decorrente do preço 
registrado na ata de registro de preços. (destaques 
acrescidos) 

  
Portanto, o referido Decreto regula direito que não mais subsistirá 

após a revogação da Lei nº 8.666/93, em 01/04/2023. 
 
3. Conclusão 
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O Decreto distrital nº 27.780, de 14/03/2007, continua vigente e 
plenamente aplicável somente durante a vigência da Lei nº 8.666/93,  ou seja, 
até 01/04/2023.  

 
Sugere-se, assim, a revogação total do Decreto nº 27.780/2007 

com efeitos a partir de 02/04/2023. 
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DECRETO N. 28.360, DE 17 DE OUTUBRO DE 2007 
 
Estabelece modelo padrão de carta-convite a ser observado pelos órgãos que 
compõem a estrutura administrativa do Distrito Federal. 
 

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

CONSIDERANDO que a minuta da carta-convite constante 
do anexo I já foi devidamente aprovada pela Procuradoria-
Geral do Distrito Federal, nos termos do artigo 38, 
Parágrafo único da Lei nº 8.666/93, DECRETA: 

 
2. Análise  

 
    O Decreto aprova minuta-padrão de carta-convite (Anexo I) a ser 
observada pelos órgãos que compõem a estrutura administrativa do Distrito 
Federal.  
 
    Como a modalidade convite deixa de existir com o advento da 
vigência exclusiva da Lei n. 14.133/2021, o Decreto ficará sem objeto e, para 
manter a harmonia do sistema normativo, entende-se ser adequada sua 
revogação. 
  

3. Conclusão  
 
  Pelo exposto, entende-se que o Decreto deva ser revogado com o 
advento da vigência exclusiva da Lei n. 14.133/2021.  
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DECRETO N. 29.674, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2008 
 
Dispõe sobre a vedação de contratação sem regular licitação e prévio empenho, 
bem assim restringe as contratações em caráter emergencial de bens e serviços 
pela Administração Pública 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:  

 
“Art. 4º Fica igualmente estabelecido o prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias para o encerramento dos procedimentos 
destinados ao reconhecimento de dívidas, porventura ainda 
existentes, no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal, 
referentes a obras, serviços e bens, cuja instrução deverá observar 
rigorosamente o disposto na Lei nº 4.320/64, no Decreto nº 
16.098/94 e, no que couber, a Lei nº 8.666/03, bem assim cumprir 
integralmente as determinações da CorregedoriaGeral do Distrito 
Federal.” 

 
2. Análise  
 

   O Decreto 29.674/2008 dispõe sobre a vedação de contratação sem 
regular licitação e prévio empenho, bem assim restringe as contratações em 
caráter emergencial de bens e serviços pela Administração Pública do Distrito 
Federal, estabelecendo procedimentos para melhor aparelhar tais contratações, 
referindo-se, inclusive, a situações específicas hoje já inexistentes.  

 
   Os termos do decreto em nada contrariam a nova Lei 14.133/21 e a 

previsão expressa à Lei 8.666/93 se dá, em seu art. 4º, com direcionamento ao 
encerramento de reconhecimento de dívidas à época existentes, de modo que 
não se aplicaria a futuras contratações com espeque na Lei 14.133/21. 

 
   Dessa forma, tomo como desnecessária, salvo melhor juízo, 

qualquer alteração ao Decreto 29.674/2008.  
 
4. Conclusão  
 

   O Decreto distrital n. 29.674/2008 continua vigente e aplicável após 
a edição da Lei federal n. 14.133/2021, não havendo nenhuma alteração a se 
recomendar. 
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DECRETO N. 31.973, DE 26 DE JULHO DE 2010 
 
Determina a realização de procedimentos licitatórios objetivando a concessão e a 
permissão de serviços de transporte coletivo no Distrito Federal. 
 
1. Referências expressas à Lei 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 ou Lei nº 
12.462/2011: 

 
Não há.  
 
2. Análise 
 
Os estudos determinados pelo Decreto nº 31.973/2010 foram realizados 

no Processo nº 030.001.744/2006, sendo finalizados com a publicação da 
Concorrência Pública nº 01/2010-ST, suspensa pelo TCDF pela Decisão nº 
891/2010 (Processo TCDF 6823/2010). Após, com a publicação do Aviso de 
Revogação da referida Concorrência, o TCDF arquivou os autos. 

 
A nova Concorrência foi desenvolvida no Processo nº 0090-000455/2010-

ST. 
 
O Decreto, consoante se observa, determina prazo de 30 dias para 

apresentação de estudos sobre hipóteses de concessão ou permissão de serviços 
públicos de transporte, com o objetivo consequente de realizar a licitação dos 
serviços. 

 
Considerando que os estudos foram realizados no Processo nº 

030.001.744/2006, entendo que o Decreto é norma de eficácia exaurida e 
aplicabilidade esgotada. Sugiro que seja feita a devida anotação no SINJ. 

 
3. Conclusão 
 
Com essas considerações, entendo que o Decreto nº 31.973/2010 é 

norma de eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada, motivo pelo qual sugiro 
que seja feita a devida anotação no Sistema Integrado de Normas Jurídicas do DF 
- SINJ. 
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DECRETO N. 32.598, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2010 
 
Aprova Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e 
Contabilidade 
 
 

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

 
Art. 31, §1º; Art. 33, caput; Art. 39, caput; Art. 44, caput; Art. 61, III. 
 
2. Análise  
 
O Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010 aprova as normas 

de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito 
Federal. 

 
Cuida-se de normativo editado no âmbito da competência 

legislativa concorrente do Distrito Federal, que, consoante o Parecer Jurídico nº 
321/2019- PGCONS/PGDF, “deve render sempre respeito às normas gerais (art. 
24, II, e §§1º e 2º, da Constituição)”. 

 
Da análise do Decreto Distrital nº 32.598, de 15 de Dezembro de 

2010, verifica-se a reprodução de dispositivos constantes da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, além de preceitos regulamentares, relativos à matéria 
orçamentária. 

 
No que tange aos dispositivos do Decreto concernentes às normas 

de licitação e contrato, observa-se que estão, de modo geral, em consonância 
com o disposto pela Lei nº 14.133, de 2021. 

 
Verifica-se a necessidade de alteração, tão somente, com relação a 

referências específicas à Lei nº 8.666, de 1993. 
 
Advirta-se que, nos termos do art. 189 da Lei nº 14.133, a Nova Lei 

de Licitações é aplicada nas hipóteses de referência expressa aos normativos 
anteriores, vejamos: 

 
Art. 189. Aplica-se esta Lei às hipóteses 
previstas na legislação que façam referência 
expressa à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
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1993, à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
e aos arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de 
agosto de 2011. 

Ressalvo, ainda, que o objeto da presente análise diz respeito à 
compatibilidade do Decreto Distrital nº 32.598 com a Nova Lei de Licitações e 
Contratos – Lei Federal nº 14.133, de 2021. Por essa razão, não se analisará os 
dispositivos que tratam de matéria puramente orçamentária, sem relação com a 
Lei nº 14.133, de 2021. 

 
Artigo 29 do Decreto nº 32.598/2010 

Art. 29. Os titulares da respectiva Unidade de 
Administração Geral – UAG, ou equivalente, 
observado, neste último caso, o princípio da 
segregação de funções, são as autoridades 
competentes para administrar créditos, na 
qualidade de ordenadores de despesa, 
cabendo ao Secretário pronunciar-se sobre 
suas contas, anualmente, obedecida a 
legislação específica. 

 
O artigo 29 do Decreto em análise traz a previsão expressa do 

princípio da segregação de funções. 
 
Cuida-se de princípio não mencionado pela Lei nº 8.666/93, mas 

previsto pela Lei nº 14.133/2021 nos seguintes dispositivos: 
Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão 
observados os princípios da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da 
publicidade, da eficiência, do interesse público, 
da probidade administrativa, da igualdade, do 
planejamento, da transparência, da eficácia, 
da segregação de funções, da motivação, da 
vinculação ao edital, do julgamento objetivo, 
da segurança jurídica, da razoabilidade, da 
competitividade, da proporcionalidade, da 
celeridade, da economicidade e do 
desenvolvimento nacional sustentável, assim 
como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, 
de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro). 
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Art. 7º. Caberá à autoridade máxima do órgão 
ou da entidade, ou a quem as normas de 
organização administrativa indicarem, 
promover gestão por competências e designar 
agentes públicos para o desempenho das 
funções essenciais à execução desta Lei que 
preencham os seguintes requisitos: 
(...) 
§ 1º A autoridade referida no caput deste 
artigo deverá observar o princípio da 
segregação de funções, vedada a designação 
do mesmo agente público para atuação 
simultânea em funções mais suscetíveis a 
riscos, de modo a reduzir a possibilidade de 
ocultação de erros e de ocorrência de fraudes 
na respectiva contratação. 
  
Art. 169. As contratações públicas deverão 
submeter-se a práticas contínuas e 
permanentes de gestão de riscos e de controle 
preventivo, inclusive mediante adoção de 
recursos de tecnologia da informação, e, além 
de estar subordinadas ao controle social, 
sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa: 
I - primeira linha de defesa, integrada por 
servidores e empregados públicos, agentes de 
licitação e autoridades que atuam na estrutura 
de governança do órgão ou entidade; 
II - segunda linha de defesa, integrada pelas 
unidades de assessoramento jurídico e de 
controle interno do próprio órgão ou entidade; 
III - terceira linha de defesa, integrada pelo 
órgão central de controle interno da 
Administração e pelo tribunal de contas. 
§ 1º Na forma de regulamento, a 
implementação das práticas a que se refere o 
caput deste artigo será de responsabilidade da 
alta administração do órgão ou entidade e 
levará em consideração os custos e os 
benefícios decorrentes de sua implementação, 
optando-se pelas medidas que promovam 
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relações íntegras e confiáveis, com segurança 
jurídica para todos os envolvidos, e que 
produzam o resultado mais vantajoso para a 
Administração, com eficiência, eficácia e 
efetividade nas contratações públicas. 
§ 2º Para a realização de suas atividades, os 
órgãos de controle deverão ter acesso irrestrito 
aos documentos e às informações necessárias 
à realização dos trabalhos, inclusive aos 
documentos classificados pelo órgão ou 
entidade nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, e o órgão de controle com 
o qual foi compartilhada eventual informação 
sigilosa tornar-se-á corresponsável pela 
manutenção do seu sigilo. 
§ 3º Os integrantes das linhas de defesa a que 
se referem os incisos I, II e III do caput deste 
artigo observarão o seguinte: 
I - quando constatarem simples impropriedade 
formal, adotarão medidas para o seu 
saneamento e para a mitigação de riscos de 
sua nova ocorrência, preferencialmente com o 
aperfeiçoamento dos controles preventivos e 
com a capacitação dos agentes públicos 
responsáveis; 
II - quando constatarem irregularidade que 
configure dano à Administração, sem prejuízo 
das medidas previstas no inciso I deste § 3º, 
adotarão as providências necessárias para a 
apuração das infrações administrativas, 
observadas a segregação de funções e a 
necessidade de individualização das 
condutas, bem como remeterão ao Ministério 
Público competente cópias dos documentos 
cabíveis para a apuração dos ilícitos de sua 
competência. 

 
O Parecer nº 2213/2011- PROPES/PGDF, ao analisar o art. 29 do 

Decreto nº 32.598/2010, asseverou que o princípio da  segregação deve ser 
observado sempre que possível, de modo a possibilitar maior controle interno de 
todas as fases das despesas públicas: 
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5. Inicialmente, cabe trazer à baila o que 
significa o mencionado princípio da 
segregação de funções constante do art. 29 do 
Decreto n. 32.598/2010.  
6. De acordo com este princípio, nenhum 
servidor ou seção administrativa deve 
participar ou controlar todas as fases inerentes 
a uma despesa (Empenho - Liquidação - 
Pagamento), ou seja, cada fase deve, 
preferencialmente, ser executada por pessoas 
e setores independentes entre si, possibilitando 
a realização de uma verificação cruzada. Este é 
um princípio inerente ao controle interno dos 
órgãos, e a doutrina a considera um derivado 
do princípio da moralidade. 
7. O Tribunal de Contas da União o conceituada 
seguinte forma: 
 Segregação de junções - princípio básico do 
sistema de controle interno que consiste na 
separação de funções, nomeadamente de 
autorização, aprovação, execução, controle e 
contabilização das operações. (TCU, Portaria 
nº 63/96, Glossário).  
8. Indo diretamente aos questionamentos 
apresentados, entendo que a expressão 
"observado, neste último caso, o princípio da 
segregação de funções" contido no art. 29 do 
Decreto n. 32.598/2010, na realidade autoriza 
a segregação de funções. Este princípio deve, 
na medida do possível, ser sempre privilegiado, 
de maneira a propiciar um maior controle 
interno de todas as fases das despesas 
públicas. 

  
Artigo 30 do Decreto nº 32.598/2010 

Art. 30. Observadas as disposições legais, 
compete aos ordenadores de despesa: I - 
determinar ou dispensar a realização de 
licitação; II - autorizar a realização de despesa 
e determinar a emissão de Nota de Empenho; 
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III - autorizar a concessão de suprimentos de 
fundos; IV - autorizar a liquidação da despesa; 
V - autorizar o pagamento. 

O artigo 30, I do Decreto prevê que compete ao ordenador de 
despesa determinar ou dispensar a realização de licitação. Nesse ponto, não se 
vislumbra incompatibilidade do dispositivo com a Lei nº 14.133.  

 
Convém, contudo, destacar que o artigo 7º da Lei 14.133 dispõe que 

caberá à autoridade máxima do órgão ou entidade designar os agentes públicos 
para o desempenho das funções essenciais à execução da Lei. Ainda, enumera-se 
os requisitos a serem preenchidos por esses agentes públicos: 

 
Art. 7º Caberá à autoridade máxima do órgão 
ou da entidade, ou a quem as normas de 
organização administrativa indicarem, 
promover gestão por competências e designar 
agentes públicos para o desempenho das 
funções essenciais à execução desta Lei que 
preencham os seguintes requisitos: 
I - sejam, preferencialmente, servidor efetivo 
ou empregado público dos quadros 
permanentes da Administração Pública; 
II - tenham atribuições relacionadas a 
licitações e contratos ou possuam formação 
compatível ou qualificação atestada por 
certificação profissional emitida por escola de 
governo criada e mantida pelo poder público; e 
III - não sejam cônjuge ou companheiro de 
licitantes ou contratados habituais da 
Administração nem tenham com eles vínculo 
de parentesco, colateral ou por afinidade, até 
o terceiro grau, ou de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira, trabalhista e 
civil. 
§ 1º A autoridade referida no caput deste 
artigo deverá observar o princípio da 
segregação de funções, vedada a designação 
do mesmo agente público para atuação 
simultânea em funções mais suscetíveis a 
riscos, de modo a reduzir a possibilidade de 
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ocultação de erros e de ocorrência de fraudes 
na respectiva contratação. 
§ 2º O disposto no caput e no § 1º deste artigo, 
inclusive os requisitos estabelecidos, também 
se aplica aos órgãos de assessoramento 
jurídico e de controle interno da 
Administração. 

 
Como se observa, o princípio da segregação é consagrado no 

dispositivo supracitado. Ainda, com relação ao ordenador de despesa, insta citar 
o conceito trazido pelo Parecer nº 478/2020:  

 
Como bem se sabe, ordenador de despesa é 
toda e qualquer autoridade de cujos atos 
resultarem emissão de empenho, autorização 
de pagamento, suprimento ou dispêndio (§1º 
do art. 80 do Decreto-Lei nº 200/67), podendo 
também ser caracterizado como a autoridade 
com atribuições de movimentar créditos 
orçamentários, empenhar despesa e efetuar 
pagamentos. 

 
Artigo 33 do Decreto nº 32.598/2010 

 
Art. 33. Para a eficácia dos contratos e 
convênios será publicado no Diário Oficial do 
Distrito Federal, obedecendo às disposições 
contidas no parágrafo único do artigo 61 da Lei 
nº 8.666, de 1993, e suas alterações, extrato 
contendo os seguintes elementos 

 
O mencionado art. 61, da Lei nº 8.666, de 1993, guarda 

correspondência com o art. 89, §1º da Lei nº 14.133, de 2021. Diante disso, 
sugere-se a seguinte alteração: 

 
Art. 33. Para a eficácia dos contratos e 
convênios será publicado no Diário Oficial do 
Distrito Federal, obedecendo às disposições 
contidas no parágrafo único do artigo 89 da 
Lei nº 14.133, de 2021, extrato contendo os 
seguintes elementos 
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Artigo 38, parágrafo único do Decreto nº 32.598/2010 
 
O art. 38, p. único do Decreto prevê que, em se tratando de 

execução de obras, que tenham projetos de engenharia e arquitetura aprovados, 
deverão ser observados os objetivos e metas do PPA: 

Art. 38. Somente poderão ser firmados 
contratos e convênios que acarretem 
despesas compatíveis com a programação 
financeira.  

 
Parágrafo único. Em se tratando de execução 
de obras, que tenham os projetos de 
engenharia e arquitetura aprovados, também 
deverão ser observados os objetivos e metas 
do PPA em vigor. 

 
Tal dispositivo guarda compatibilidade com a previsão do art. 105 

da Lei Nº 14.133/2021: 
 

  Art. 105. A duração dos contratos regidos por 
esta Lei será a prevista em edital, e deverão ser 
observadas, no momento da contratação e a 
cada exercício financeiro, a disponibilidade de 
créditos orçamentários, bem como a previsão 
no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) 
exercício financeiro. 

 
Artigo 39 do Decreto nº 32.598/2010 
 

Art. 39. A licitação e a contratação de obras e 
serviços deverão observar, rigorosamente, o 
que dispõe a Lei nº 8.666, de 1993, e suas 
alterações, especificamente a Seção III do 
Capítulo I e o Capítulo III. 

 
Sugere-se a alteração para: 

 
Art. 39. A licitação e a contratação de obras e 
serviços deverão observar, rigorosamente, o 
que dispõe a Lei nº 14.133, de 2021, 
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especificamente o Capítulo I do Título II e o 
Capítulo VII do título III. 

 
Artigo 41 do Decreto nº 32.598/2010 
 
O artigo 41, II trata sobre o executor ou executores das obras, a 

quem caberá “supervisionar, fiscalizar e acompanhar a execução, bem como 
apresentar relatórios quando do término de cada etapa ou sempre que solicitado 
pelo contratante” 

Insta ressaltar que o art. 9º, § 1º da Lei nº 14.133, de 2021 traz uma 
vedação aplicável aos executores de contrato: 

 
§ 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. 

Ainda, dispõe o art. 117, da Lei nº 14.133, de 2021: 
 
Art. 117. A execução do contrato deverá ser 
acompanhada e fiscalizada por         1 (um) ou 
mais fiscais do contrato, representantes da 
Administração especialmente designados 
conforme requisitos estabelecidos no art. 7º 
desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, 
permitida a contratação de terceiros para 
assisti-los e subsidiá-los com informações 
pertinentes a essa atribuição. 
§ 1º O fiscal do contrato anotará em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas à 
execução do contrato, determinando o que for 
necessário para a regularização das faltas ou 
dos defeitos observados. 
§ 2º O fiscal do contrato informará a seus 
superiores, em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes, a situação que 
demandar decisão ou providência que 
ultrapasse sua competência. 
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§ 3º O fiscal do contrato será auxiliado pelos 
órgãos de assessoramento jurídico e de controle 
interno da Administração, que deverão dirimir 
dúvidas e subsidiá-lo com informações 
relevantes para prevenir riscos na execução 
contratual. 

 
Artigo 44 do Decreto nº 32.598/2010 
 
O artigo 44 do Decreto dispõe que: 

Art. 44. A execução de etapa de obra ou serviço, 
ou o recebimento de equipamento, será 
certificada pelo executor e responsável, 
mediante emissão de Atestado de Execução e 
de termo circunstanciado, conforme o disposto 
no artigo 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
Sugere-se a seguinte alteração: 

 
Art. 44. A execução de etapa de obra ou serviço, 
ou o recebimento de equipamento, será 
certificada pelo executor e responsável, 
mediante emissão de Atestado de Execução e 
de termo circunstanciado, conforme o disposto 
no artigo 140 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 
Artigo 55 do Decreto nº 32.598/2010 
 
Impende destacar a previsão do art. 50, §1º: 

 
§ 1º A emissão de Nota de Empenho será 
precedida de licitação, salvo se houver sido 
autorizada a sua dispensa, inexigibilidade ou 
suprimento de fundos, mediante ato expresso, 
nos termos da legislação em vigor. 

 
O referido dispositivo encontra-se plenamente compatível com o 

disposto no art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021: 
 

Art. 95. O instrumento de contrato é 
obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em 
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que a Administração poderá substituí-lo por 
outro instrumento hábil, como carta-contrato, 
nota de empenho de despesa, autorização de 
compra ou ordem de execução de serviço: 
I - dispensa de licitação em razão de valor; 
II - compras com entrega imediata e integral dos 
bens adquiridos e dos quais não resultem 
obrigações futuras, inclusive quanto a 
assistência técnica, independentemente de seu 
valor. 

 
Da liquidação - Artigo 56 e seguintes do Decreto nº 32.598/2010 
 
O artigo 56 do Decreto em análise assim dispõe: 

 
Art. 56. Fica o órgão central de administração 
financeira responsável pela orientação 
normativa referente à liquidação da despesa. 
(...) 
Art. 58. A unidade administradora de créditos 
processará a liquidação da despesa tomando 
por base os documentos de que trata o artigo 
57, verificando o direito adquirido pelo credor, 
a fim de apurar (...) 

 
Quanto à liquidação de despesa, não se verifica contrariedade com 

a Lei 14.133, de 2021. Convém ressaltar que, nos termos da Nova Lei de 
Licitações, no ato de liquidação da despesa, os serviços de contabilidade deverão 
comunicar aos órgãos da administração tributária as características da despesa e 
os valores pagos, consoante dispõe o art. 146: 

 
Art. 146. No ato de liquidação da despesa, os 
serviços de contabilidade comunicarão aos 
órgãos da administração tributária as 
características da despesa e os valores pagos, 
conforme o disposto no art. 63 da Lei nº 4.320, 
de 17 de março de 1964. 

 
Ainda, há de se ressaltar que, conforme o artigo 92, VI, da Lei nº 

14.133, de 2021, é necessária a previsão em contrato dos “critérios e a 
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periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para 
pagamento”. 

 
Verifica-se, ainda que o art. 61, III do Decreto nº 32.598 assim 

dispõe: 
 

Art. 61. A liquidação de despesa por 
fornecimento de material ou prestação de 
serviços terá por base as condições 
estabelecidas na licitação ou ato de sua 
dispensa, em cláusulas contratuais, ajustes ou 
acordos respectivos, e nos comprovantes da 
efetiva entrega e recebimento de material, ou 
de prestação do serviço ou execução da obra. 
(...) 
III - termo circunstanciado que comprove o 
recebimento do serviço ou a execução da obra, 
nos termos da alínea “b” do inciso I do artigo 73 
da Lei n.º 8.666, de 1993, emitido por servidor 
ou comissão designada pela autoridade 
competente; 

  
Sugere-se a seguinte alteração: 
 

III - termo circunstanciado que comprove o 
recebimento do serviço ou a execução da obra, 
nos termos da alínea “b” do inciso I do artigo 
140 da Lei n.º 14.133, de 2021, emitido por 
servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente; 

 
Do pagamento - Artigo 63 e seguintes do Decreto nº 32.598/2010 
 
O artigo 64 da norma em análise assim dispõe: 

 
Art. 64. É vedado efetuar pagamento 
antecipado de despesa. 
 § 1º O disposto neste artigo não se aplica às 
despesas: 
 I - com assinatura de jornais, periódicos e 
outras publicações;  
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II - quando, excepcionalmente, a peculiaridade 
da transação exigir pagamento antecipado, 
adotadas as devidas cautelas, pelo que 
responderá o ordenador da despesa.  
III - relacionadas aos serviços de assistência 
social. (Inciso acrescido pelo(a) Decreto 35240 
de 19/03/2014)  
IV - relacionadas ao pagamento, precedido de 
aditivo contratual motivado, de até três 
prestações de contrato administrativo 
celebrado com cooperativa de hipossuficientes 
cuja execução tenha sido gravemente 
impactada ou suspensa pela superveniência de 
epidemia oficialmente reconhecida, mediante 
prestação de garantia pela contratada a ser 
definida pelo contratante. (Inciso acrescido(a) 
pelo(a) Decreto 40626 de 15/04/2020) 
§ 2º Nos casos previstos no § 1º deste artigo, a 
despesa será debitada em conta nominativa do 
credor e a baixa somente será feita após 
comprovação do cumprimento da obrigação 
assumida. § 3º Incluem-se na hipótese do inciso 
II, do § 1º deste artigo, as despesas destinadas 
às apresentações artísticas em eventos 
tradicionais da cultura popular, que necessitem 
de pagamento parcial antecipado relacionado à 
sua produção e realização, desde que a 
antecipação seja devidamente justificada e 
observada a legislação vigente. (Parágrafo 
acrescido pelo(a) Decreto 32757 de 
09/02/2011). 

 
Impende ressaltar que a aplicação desses dispositivos deverá ser 

realizada em conjunto com o disposto no artigo 145 da Lei nº 14.133, de 2021: 
 

Art. 145. Não será permitido pagamento 
antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas 
contratuais vinculadas ao fornecimento de 
bens, à execução de obras ou à prestação de 
serviços. 
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§ 1º A antecipação de pagamento somente será 
permitida se propiciar sensível economia de 
recursos ou se representar condição 
indispensável para a obtenção do bem ou para 
a prestação do serviço, hipótese que deverá ser 
previamente justificada no processo licitatório e 
expressamente prevista no edital de licitação ou 
instrumento formal de contratação direta. 
§ 2º A Administração poderá exigir a prestação 
de garantia adicional como condição para o 
pagamento antecipado. 
§ 3º Caso o objeto não seja executado no prazo 
contratual, o valor antecipado deverá ser 
devolvido. 

 
Do alcance do art. 86, §1º, IV do Decreto nº 32.598/2010 
 
Convém ressaltar que o Parecer Jurídico nº 321/2019- 

PGCONS/PGDF, ao analisar o alcance da norma insculpida no art. 86, §1º, IV do 
Decreto nº 32.598, concluiu que o referido normativo é aplicável a todos os entes 
que integram o orçamento do Distrito Federal, sejam eles da Administração 
Direta ou Indireta, confira-se: 

 
Acerca do alcance das regras de execução 
orçamentária, José Maurício Conti[5], 
manejando a Lei nº 4.320/64, destaca que a 
elas se sujeitam a Administração Direta e 
Indireta da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, incluindo suas autarquias, suas 
fundações e as empresas estatais, valendo 
destacar, quanto a essas, que: O critério 
utilizado para determinar quais empresas 
devam ser incluídas no regime orçamentário é a 
participação acionária do Poder público e o 
recebimento de recursos financeiros deste. Nos 
termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, tem-
se como: - empresa controlada: a sociedade 
cuja maioria do capital social com direito a voto 
pertença, direta ou indiretamente, a ente da 
Federação (art. 2º, II); e - empresa dependente: 
aquela que recebe do ente controlador recursos 
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financeiros para pagamento de despesas com 
pessoa ou de custeio em geral ou de capital, 
excluídos, no último caso, aquele provenientes 
de aumento de participação acionária (art. 2º, 
III). Por seu turno, Heraldo da Costa Reis[6], 
comentando o art. 2º da Lei nº 4.320/64, 
pontua que: Em realidade, este artigo sofreu 
profunda modificação em razão do que dipõem 
os §§5º a 8º do art. 165, da Constituição do 
Brasil, que restabelece os princípios 
mencionados no seu contexto. De fato, de agora 
em diante, os orçamentos das entidades de 
Administração Indireta e fundacional 
integrarão a lei de orçamento anual, sendo 
votados e aprovados como lei pelo Legislativo. 
O mesmo autor esclarece que as normas sobre 
“o orçamento e a contabilidade são 
instrumentos que possibilitam informações 
sobre transações/operações das entidades 
jurídicas governamentais”, incluindo 
“fundações, autarquias, empresas públicas e 
sociedades de economia mista, as quais 
produzem reflexos sobre os respectivos 
patrimônios” 

  
  
3. Conclusão  
  
O Decreto distrital n. 32.598, de 15/12/2010, continua vigente e 

plenamente aplicável após a edição da Lei federal n. 14.133/2021, desde que 
sejam promovidas as alterações propostas.  
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DECRETO N. 32.751, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2011 
 
Dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da Administração Pública Direta 
e Indireta do Poder Executivo do Distrito Federal. 
 

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

 
Não há. 

 
2. Análise  

 
  Sobre a vedação a participação de licitantes em razão de parentesco 

com agentes públicos, a Lei nº 14.133, de 2021 a estipula em três situações 
distintas: para a participação no certame, para efeito de continuidade do 
contrato e nas hipóteses de subcontratação. Os arts. 14, IV 48, parágrafo único e 
122, §3º da Lei nº 14.133, de 2021 estabelece: 

 
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; 
(...) 

Art. 48. Poderão ser objeto de execução por terceiros as atividades 
materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que 
constituam área de competência legal do órgão ou da entidade, vedado à 
Administração ou a seus agentes, na contratação do serviço terceirizado: 
(...) 
Parágrafo único. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado 
contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade 
contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação 
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ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, devendo essa proibição 
constar expressamente do edital de licitação. 
(...) 

Art. 122. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades 
contratuais e legais, o contratado poderá subcontratar partes da obra, do 
serviço ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela 
Administração. 
(...) 

§ 3º Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela 
ou os dirigentes desta mantiverem 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 
se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, 
ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar 
expressamente do edital de licitação. 
 

3. Conclusão  
 

Considerando o tratamento da matéria no âmbito da nova lei geral de 
licitações, em certa medida contrária ao disciplinado pelo Decreto 32.751/2011 
(vide artigo 8º), sugere-se a revogação expressa da norma quando advier a 
vigência exclusiva da Lei n. 14.133/2021. 
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DECRETO N. 32.753, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2011 
 
Dispõe sobre o acompanhamento e a fiscalização de contratos administrativos 
firmados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo do Distrito Federal 
 

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 32.753/2011 objetivou fazer algumas alterações no 

Decreto 32.598/2010, que “Aprova as Normas de Planejamento, Orçamento, 
Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, e dá outras 
providências”.  

 
As modificações por ele trazidas referem-se ao executor do 

contrato e não apresentam qualquer incompatibilidade com a Lei 14.133/21, a 
qual assim dispõe sobre o tema: 

 
“Art. 7º Caberá à autoridade máxima do órgão ou da 

entidade, ou a quem as normas de organização administrativa 
indicarem, promover gestão por competências e designar agentes 
públicos para o desempenho das funções essenciais à execução 
desta Lei que preencham os seguintes requisitos: 

I - sejam, preferencialmente, servidor efetivo ou 
empregado público dos quadros permanentes da Administração 
Pública; 

II - tenham atribuições relacionadas a licitações e 
contratos ou possuam formação compatível ou qualificação 
atestada por certificação profissional emitida por escola de governo 
criada e mantida pelo poder público; e 

III - não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes 
ou contratados habituais da Administração nem tenham com eles 
vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista e civil. 

§ 1º A autoridade referida no caput deste artigo 
deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada a 
designação do mesmo agente público para atuação simultânea em 

Relatório Final Consolidado (86454218)         SEI 00020-00016581/2021-60 / pg. 626



 
 

 159 

funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade 
de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva 
contratação. 

§ 2º O disposto no caput e no § 1º deste artigo, 
inclusive os requisitos estabelecidos, também se aplica aos órgãos 
de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração. 
(...) 

 
Art. 9º, É vedado ao agente público designado para 

atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos 
previstos em lei: (...) 

§ 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; (...) 

 
Art. 48. Poderão ser objeto de execução por terceiros 

as atividades materiais acessórias, instrumentais ou 
complementares aos assuntos que constituam área de competência 
legal do órgão ou da entidade, vedado à Administração ou a seus 
agentes, na contratação do serviço terceirizado: (...) 

Parágrafo único. Durante a vigência do contrato, é 
vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de 
dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público 
que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na 
gestão do contrato, devendo essa proibição constar expressamente 
do edital de licitação. (...) 
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Art. 117. A execução do contrato deverá ser 

acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, 
representantes da Administração especialmente designados 
conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos 
respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para 
assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa 
atribuição. 

§ 1º O fiscal do contrato anotará em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, 
determinando o que for necessário para a regularização das faltas 
ou dos defeitos observados. 

§ 2º O fiscal do contrato informará a seus superiores, 
em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a 
situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua 
competência. 

§ 3º O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos 
de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, 
que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações 
relevantes para prevenir riscos na execução contratual.(...).” 
 

Dessa forma, tomo como desnecessária, qualquer alteração ao Decreto 
32.753/2011.  

 
4. Conclusão  
 

O Decreto distrital n. 32.753/2011 continua vigente e aplicável após a 
edição da Lei federal n. 14.133/2021, não havendo nenhuma alteração a se 
recomendar. 
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DECRETO N. 33.390, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2011 
 
Dispõe sobre a contratação de obras, serviços e aquisição de bens pelas 
Organizações Sociais qualificadas no âmbito 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: 
    
   Preâmbulo. 

 
2. Análise 
 
O Decreto traz regras a serem observadas pelas Organizações 

Sociais, assim qualificadas no âmbito do Distrito Federal, para a contratação de 
obras, serviços e aquisições de bens, na execução do contrato de gestão e com 
recursos oriundos da transferência de repasses financeiros do Tesouro do Distrito 
Federal. 

 
O decreto decorre da regra estabelecida ao art. 17 da Lei distrital n. 

4.081/2008: 
Art. 17. O Poder Público baixará normas 

complementares contendo procedimentos que a organização social 
adotará para a contratação de obras e serviços, bem como para as 
compras com emprego de recursos provenientes do Poder Público. 
 
O ato normativo estabelece regras objetivas a serem observadas 

pelas Organizações Sociais, quando da execução do contrato de gestão, de forma 
que as contratações observem os princípios da impessoalidade, moralidade, 
economicidade e publicidade. 

 
A Lei n. 14.133/2021 não trouxe regra específica a ser observada 

por tais entidades na execução do contrato de gestão, de forma que o Decreto 
continua vigente e plenamente eficaz.  

 
3. Conclusão 
 
O Decreto distrital 33.390, de 06/12/2011, continua vigente e 

plenamente aplicável após a edição da Lei federal n. 14.133/2021. 
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DECRETO N. 34.031, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012 
 
Dispõe sobre a inserção de fraseologia anticorrupção em editais de licitação, 
contratos e instrumentos congêneres da Administração Pública 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:  
 
  Não há.  
 

2. Análise 
 
    O Decreto não é ilegal, porque encontra-se dentro da competência 
constitucional comum dos entes federativos - Art. 23. É competência comum da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: I - zelar pela guarda da 
Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio 
público; 
 
    Ademais, o Art. 3º, parágrafo único. Os responsáveis pelo 
descumprimento ao previsto no caput deste artigo ficam sujeitos às sanções 
administrativas previstas em lei. Essas sanções podem ser entendida como as 
previstas na Lei n. 14.133/21 por descumprimento de norma editalícia (art. 137, 
inc. I). 
 

3. Conclusão 
 
O Decreto Distrital 34.031, de 12/12/2012, continua vigente e 

plenamente aplicável após a edição da Lei federal n. 14.133/2021. 
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DECRETO N. 34.466, DE 18 DE JUNHO DE 2013 
 
Dispõe sobre os procedimentos de contratação emergencial por órgãos 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:  

 
“O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das 

atribuições que lhe confere o artigo 100, incisos VII e XXVI, da Lei 
Orgânica do Distrito Federal, tendo em vista o disposto no artigo 15 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e o disposto na Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, DECRETA: 

Art. 1º As contratações no âmbito da Administração 
Pública Direta e Indireta do Distrito Federal, quando efetuadas por 
dispensa de licitação fundamentada no art. 24, IV, da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, obedecerão ao disposto neste Decreto. (...) 

Art. 4º Os atos de prévia autorização de que trata o 
artigo 1º deverão integrar o ato de ratificação, para publicação na 
imprensa oficial, que deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias, 
conforme previsto no artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993. (...)” 
 2. - Contextualização: 

 
2. Análise  
 

O Decreto 34.466/2013 objetiva regulamentar, no ente distrital, alguns 
procedimentos para a contratação emergencial prevista no art. 24, IV da Lei 
8.666/93, que assim dispõe: 

 
“Art. 24.  É dispensável a licitação: (...) 
IV - nos casos de emergência ou de calamidade 

pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação 
que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 
particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento 
da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras 
e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 
(cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da 
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ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação 
dos respectivos contratos;” 

 
Por sua vez, prevê a Lei 14.133/21: 

 
“Art. 75. É dispensável a licitação: (...) 
VIII - nos casos de emergência ou de calamidade 

pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação 
que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos 
serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente 
para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços 
que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado 
da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a 
prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de 
empresa já contratada com base no disposto neste inciso; (...) 

§ 6º Para os fins do inciso VIII do caput deste artigo, 
considera-se emergencial a contratação por dispensa com objetivo 
de manter a continuidade do serviço público, e deverão ser 
observados os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 
desta Lei e adotadas as providências necessárias para a conclusão 
do processo licitatório, sem prejuízo de apuração de 
responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação 
emergencial.” 

 
Sobre a possibilidade de que regulamentos infralegais preexistentes sirvam 

aos dispositivos da Lei 14.133/2021, essa PGDF posicionou-se, em seu Parecer 
235/2021 – PGDF/PGCONS, no seguinte sentido: 

“No que concerne a normas de eficácia dependente 
de regulamentação na Nova Lei de Licitações cuja matéria já se 
encontra disciplinada em regulamentos distritais promulgados sob 
a égide da Lei nº 8.666/1993 ou em regulamentos federais, as 
normas infralegais já existentes são aptas a conferir eficácia 
imediata aos dispositivos do novel diploma que exigem 
regulamento. Sob essa perspectiva, podem ser utilizados, no que 
não colidir com a Nova Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, normas infralegais já existentes, para efeito de 
conferir plena eficácia a normas da Lei nº 14.133/2021.” 
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No caso em apreço, tem-se que as contratações emergenciais, tanto na Lei 
8.666/93, quanto na Lei 14.133/21, não dependem de regulamentação para ter 
eficácia, de modo que prescindem de regulamentos para sua utilização. De se ver, 
com efeito, que o Decreto 34.466/2013 se limita a traçar procedimentos para que 
elas se desenvolvam adequadamente, com a definição de competências e 
estabelecimento da instrução necessária. 

 
Não obstante, ao comparar-se as disposições da Lei 8.666/93 com as da Lei 

14.133/21, nota-se, com facilidade, algumas importantes alterações sobre o 
tema, como o prazo máximo permitido, a novel caracterização como emergencial 
da contratação que visa manter a continuidade do serviço público e a imposição 
de observância de novas regras para aferição dos valores de mercado. 

 
Nesse cenário, em que há evidentes diferenças entre os normativos e, 

consequentemente, entre o Decreto em referência e a Lei 14.133/21, e não 
havendo prejuízo para a aplicação imediata do art. 75, VIII da Lei 14.133/21, 
recomendável que se curve à 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”, para que se oriente no sentido de sugerir a revogação 
do Decreto 34.466/2013 quando findo o prazo de vigência da Lei 8.666/93, 
remanescendo a faculdade do Poder Público editar novo regulamento para tratar 
da contratação emergencial prevista no art. 75 da Lei 14.133/21.  

 
4. Conclusão  
 

O Decreto distrital n. 34.466/2013 continua vigente após a edição da Lei 
federal n. 14.133/2021 e apto a regulamentar as contratações emergenciais que 
se fizerem com fundamento na Lei 8.666/93.  

 
Não obstante, em razão das inovações trazidas, quanto ao tema, pela Lei 

14.133/2021, a fim de se evitar insegurança jurídica, recomenda-se a revogação 
do Decreto 34.466/2013 quando findo o prazo de vigência da Lei 8.666/93, 
remanescendo a faculdade do Poder Público editar novo regulamento para tratar 
da contratação emergencial prevista no art. 75 da Lei 14.133/21. 
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DECRETO N. 34.615, DE 29 DE AGOSTO DE 2013 
 
Dispõe sobre a contratação de serviços terceirizados de vigilância, brigada, 
limpeza, asseio e conservação nos órgãos da Administração Direta e entidades da 
Administração Indireta custeadas pelo Tesouro 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 
 
Em 2019, com o Decreto nº 39.610, a Secretaria de Estado de 

Planejamento, Orçamento e Gestão do DF passou a integrar a Secretaria de 
Fazenda, com nova denominação: Secretaria de Estado de Fazenda, 
Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal. 

 
Em 20 de agosto de 2019, por meio do Decreto nº 40.030, passou a 

se chamar Secretaria de Economia. 
 
Assim, o Decreto 34.615/2013 deve ser interpretado com o 

entendimento de que a Secretaria de Economia deverá ser ouvida previamente à 
abertura de licitações para contratação de serviços de vigilância, brigada, 
limpeza, asseio e conservação nos órgãos da Administração Direta do Distrito 
Federal. 

 
3. Conclusão 
 
Entende-se que o Decreto 34.615/2013 continua vigente e 

aplicável após a edição da Lei federal n. 14.133/2021. 
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DECRETO N. 34.649, DE 9 DE OUTUBRO DE 2013 
 

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 n. 34.649/2013 regulamentou a Lei distrital nº 

4.636/2011, que instituiu “mecanismo de controle do patrimônio público do 
Distrito Federal, dispondo sobre provisões de encargos trabalhistas a serem pagos 
às empresas contratadas para prestar serviços de forma contínua, no âmbito dos 
Poderes Públicos do Distrito Federal”. 

 
A referida lei distrital previu a necessária observância, pelos editais 

referentes às contratações de empresas para prestação de serviços contínuos, de 
que provisões de encargos trabalhistas relativas a férias, décimo-terceiro salário 
e multa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS por dispensa sem justa 
causa, sejam glosadas do valor mensal do contrato e depositadas exclusivamente 
em conta corrente vinculada, aberta em nome da empresa contratada em banco 
público oficial. 

 
O decreto ora em exame operacionaliza as regras previstas em lei, 

detalhando-as, de forma a conferir maior densidade normativa à matéria. 
 
 
No que diz respeito à questão, a Lei n. 14.133/2021 previu: 

 
“Art. 121. Somente o contratado será responsável 

pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. 

§ 1º A inadimplência do contratado em relação aos 
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à 
Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não 
poderá onerar o objeto do contrato nem restringir a regularização e 
o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de 
imóveis, ressalvada a hipótese prevista no § 2º deste artigo. 

§ 2º Exclusivamente nas contratações de serviços 
contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a 
Administração responderá solidariamente pelos encargos 
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previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas se 
comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações 
do contratado. 

§ 3º Nas contratações de serviços contínuos com 
regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para assegurar o 
cumprimento de obrigações trabalhistas pelo contratado, a 
Administração, mediante disposição em edital ou em contrato, 
poderá, entre outras medidas: 

I - exigir caução, fiança bancária ou contratação de 
seguro-garantia com cobertura para verbas rescisórias 
inadimplidas; 

II - condicionar o pagamento à comprovação de 
quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato; 

III - efetuar o depósito de valores em conta vinculada; 
IV - em caso de inadimplemento, efetuar diretamente 

o pagamento das verbas trabalhistas, que serão deduzidas do 
pagamento devido ao contratado; 

V - estabelecer que os valores destinados a férias, a 
décimo terceiro salário, a ausências legais e a verbas rescisórias dos 
empregados do contratado que participarem da execução dos 
serviços contratados serão pagos pelo contratante ao contratado 
somente na ocorrência do fato gerador. 

 
§ 4º Os valores depositados na conta vinculada a que 

se refere o inciso III do § 3º deste artigo são absolutamente 
impenhoráveis. 

§ 5º O recolhimento das contribuições previdenciárias 
observará o disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991.” 
 
Entendemos, assim, que a Lei distrital nº 4.636/2011 e seu decreto 

regulamentador (Decreto n. 34.649/2013) não conflitam com as disposições 
estabelecidas na Lei n. 14.133/2021. 

 
3. Conclusão 
 
Entendemos, assim, que o Decreto n. 34.649/2013 continua vigente 

e aplicável após a edição da Lei federal n. 14.133/2021. 
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DECRETO N. 35.592, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2014 
 
Regulamenta o tratamento preferencial e simplificado nas contratações públicas 
das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores 
individuais previsto na Lei nº 4.611, de 9 de agosto de 2011, estabelece regras 
para a elaboração do Plano Anual de Contratações Públicas para ampliação da 
participação das denominadas entidades preferenciais, e dá outras providências.  
 

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

 
“Art. 5º As entidades preferenciais, por ocasião da 

participação em certames licitatórios, deverão apresentar, na fase 
de habilitação, toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição. (...) 

§ 2º A não regularização da documentação, no prazo 
previsto no § 1º deste artigo, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. (...) 

Art. 15 No momento do levantamento de suas 
necessidades, os órgãos e entidades deverão observar o princípio 
de padronização previsto no artigo 15, inciso I, da Lei nº 
8.666/1993, de modo a impor a compatibilidade de especificações 
técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as 
condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas, 
sob orientação da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Orçamento.” 

 
2. Análise  

 
   O Decreto 35.592/2014 regulamenta o tratamento preferencial e 

simplificado nas contratações públicas das microempresas, empresas de 
pequeno porte e microempreendedores individuais previsto na Lei nº 4.611, de 
9 de agosto de 2011 e estabelece regras para a elaboração do Plano Anual de 
Contratações Públicas para ampliação da participação das denominadas 
entidades preferenciais. Suas disposições encontram-se em perfeita harmonia 
com as leis que lhe dão suporte, bem como com a novel Lei 14.133/21. 
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   Com efeito, o tratamento preferencial e simplificado para as 
entidades supracitadas, como era de se esperar, foi expressamente recepcionado 
pela Lei 14.133/21, que assim dispôs: 

 
“Art. 4º Aplicam-se às licitações e contratos 

disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos arts. 42 a 49 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

§ 1º As disposições a que se refere o caput deste artigo 
não são aplicadas: 

I - no caso de licitação para aquisição de bens ou 
contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for 
superior à receita bruta máxima admitida para fins de 
enquadramento como empresa de pequeno porte; 

II - no caso de contratação de obras e serviços de 
engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita 
bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa 
de pequeno porte. 

§ 2º A obtenção de benefícios a que se refere o caput 
deste artigo fica limitada às microempresas e às empresas de 
pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, 
ainda não tenham celebrado contratos com a Administração 
Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima 
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno 
porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração 
de observância desse limite na licitação. 

§ 3º Nas contratações com prazo de vigência superior 
a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do contrato na 
aplicação dos limites previstos nos §§ 1º e 2º deste artigo. 

Art. 60. Em caso de empate entre duas ou mais 
propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, 
nesta ordem: (...) 

§ 2º As regras previstas no caput deste artigo não 
prejudicarão a aplicação do disposto no art. 44 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.” 

 
De se notar, portanto, que o advento da lei de licitações em nada altera o 

microssistema jurídico delineado para as micro e pequenas empresas, que 
continua vigente e aplicável, inclusive a Lei Distrital 4.611/2011. 

 
Não se pode olvidar, entretanto, que o Decreto 35.592/2014 fez algumas 

referências expressas à Lei 8.666/93, a qual terá seu período de vigência extinto 
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em 1º de abril de 2023. É certo que, para tais casos (menção à lei 8.666/93), 
invoca-se o disposto no art. 189 da Lei 14.133/21 que determina: “aplica-se esta 
Lei às hipóteses previstas na legislação que façam referência expressa à Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993.”  

 
Não obstante, considerando que nem sempre há correlação direta entre os 

dispositivos das duas normas nacionais, e objetivando conferir à legislação 
distrital seu maior alcance, de se sugerir as seguintes alterações (feitas em 
negrito) no Decreto 35.592/2014, após a revogação total da Lei 8.666/93: 
 

“Art. 2º As licitações públicas do Distrito Federal 
devem observar, em benefício das entidades preferenciais, 
especialmente o seguinte: (...) 

§ 2º O tratamento favorecido e diferenciado não 
poderá ser aplicado em favor de entidade que, em decorrência do 
valor da licitação a que estiver concorrendo, venha a auferir 
faturamento que acarrete o seu desenquadramento da condição de 
empresa de pequeno porte, nos termos do disposto no art. 4º da 
Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. (...) 

Art. 4º O direito de preferência será concedido 
quando, após a abertura e a classificação das propostas nas 
licitações convencionais ou após a fase de lances no pregão, for 
verificado que o menor preço não foi apresentado por 
microempresas e empresas de pequeno porte e, entre os demais 
classificados, houver entidades preferenciais. 

§ 1º O intervalo do direito de preferência é de até 10% 
(dez por cento) superior ao menor preço, nas licitações 
convencionais e nas regidas pelo Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas – RDC, e de até 5% (cinco por cento) nas 
licitações realizadas na modalidade de pregão. (...) 

Art. 5º As entidades preferenciais, por ocasião da 
participação em certames licitatórios, deverão apresentar, na fase 
de habilitação, toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição. (...) 

§ 2º A não regularização da documentação, no prazo 
previsto no § 1º deste artigo, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 156 da Lei 
14.133, de 1º de abril de 2021, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
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Art. 15 No momento do levantamento de suas 
necessidades, os órgãos e entidades deverão observar o princípio 
de padronização previsto no artigo 40, V, a, da Lei nº 14.133, de 1º 
de abril de 2021, de modo a impor a compatibilidade de 
especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for 
o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia 
oferecidas, sob orientação da Secretaria de Estado de Planejamento 
e Orçamento.” 
 
4. Conclusão  
 

O Decreto 35.592/2014 continua vigente e aplicável após a edição da Lei 
federal n. 14.133/2021. Porém, a fim de conferir maior segurança e efetividade 
às relações jurídicas, recomenda-se sejam realizadas, após a revogação total da 
Lei 8.666/93, as alterações propostas no capítulo precedente.  
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DECRETO N. 36.520, DE 28 DE MAIO DE 2015 
 
Estabelece diretrizes e normas gerais de licitações, contratos e outros ajustes para 
a 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:  
 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 100, inciso VII, X e XXVI, da Lei Orgânica do 
Distrito Federal e considerando o disposto na Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e na Lei Distrital nº 5.345, de 20 de maio de 
2014, DECRETA: 
[...] 
Art. 36-A Fica o agente público responsável pela fiscalização e 
acompanhamento da execução do objeto da licitação, no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta, obrigado a informar à 
Autoridade Máxima do setor requisitante do contrato sobre a 
execução, possibilidade de renovação e término do contrato, a fim 
de conferir, em tempo hábil, a adoção oportuna de providências 
necessárias para a realização de nova licitação, se for o caso. (Artigo 
acrescido(a) pelo(a) Decreto 40192 de 22/10/2019) 

§ 1º Para os contratos de prestação de serviços contínuos, o 
executor ou comissão de execução deverá informar à Autoridade 
Máxima do setor requisitante do contrato, com antecedência 
mínima de 12 meses do término do prazo previsto no inciso II, do 
artigo 57, da Lei nº 8.666/93 

2. Análise 
 
   Idealmente, o Decreto deve ser substituído por um novo Decreto 
que regulamente, no âmbito do Distrito Federal, todos os pontos passíveis de 
regulamentação na Lei n. 14.133/2021 ainda pendentes e que, inclusive, 
incorpore o conteúdo de outros Decretos Distritais que permaneceriam vigentes 
com a nova Lei, atendendo à previsão eficiente, mas que fora vetada por questões 
formais, do então artigo 188 do PL 4.253/202011, conferindo também maior 

                                                
11 Art. 188. Ao regulamentar o disposto nesta Lei, os entes federativos editarão, 
preferencialmente, apenas 1 (um) ato normativo 
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segurança jurídica, como quer o artigo 30 da Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro.  
 
     Especificamente sobre os tópicos presentes neste Decreto, sua 
compatibilidade com a nova lei exigiria, no mínimo, alterações nos seguintes 
pontos:  
 

i) exclusão do termo “gerais” da ementa, por falta de competência 
constitucional do DF para edição de normas gerais em matéria de 
licitações e contratos; 
 
ii) substituição da menção à Lei n. 8.666/93 pela Lei n. 14.133/2021; 
 
iii) exclusão da referência à Lei Distrital n. 5.345/2014, que foi 
declarada inconstitucional na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
20140020151133 pelo TJDFT; 
 
iv) substituir a menção à “Administração Indireta” por “autárquica 
e fundacional”, considerando que as empresas públicas e 
sociedades de economia mista são submetidas à Lei n. 13.303/2016; 
 
v) no art. 2º, alterar a redação para contemplar a observância dos 
“os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade 
administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, 
da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação 
ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da 
razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da 
celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional 
sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 
4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro)”, conforme art. 5º da Lei n. 14.133/2021; 
 
vi) no art. 3º, fazer menção ao Decreto n. 27.843/2016, que 
regulamenta a aplicação da Lei n. 13.019/2014 no Distrito Federal; 
 
vii) no art. 5º, contemplar as publicações no Portal Nacional de 
Contratações Públicas – PNCP; 
 
viii) no art. 6º, adaptar a redação às figuras do agente de 
contratação e comissão de contratação; 
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ix) no Capítulo III, adaptar as previsões às novas regras sobre 
padronização, inclusive o catálogo eletrônico (vide artigos 19; 25, § 
1º; 40, V, a; 40, § 1º, I;  41, I, a; 43; 47, I; 53, § 5º da Lei n. 
14.133/2021; e artigo 29, VI, VII e § 1º do Decreto n. 42.094/2021 
c/c Portaria PGDF n. 11/2020) 
 
x) no art. 11, avaliar o impacto da previsão do artigo 85, I da Lei n. 
14.133/2021; 
 
xi) no art. 12, adaptar ao disposto no art. 6º, XXV; no art. 23, § 2º; 
no art. 63, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 14.133/2021; 
 
xii) no Capítulo V, adaptar as disposições aos artigos 18 a 27; 40 a 
44; e 51, todos da Lei n. 14.133/2021;  
 
xiii)  no Capítulo VI,  
 
xiv) no Capítulo VII, adaptar ao disposto no art. 29 da Lei n. 
14.133/2021; 
 
xv) no Capítulo IX, adaptar ao disposto nos artigos 6º, XLIII; 74, IV; 
78, I; e 79 da Lei n. 14.133/2021; 
 
xvi) adaptar a Seção II do Capítulo IX ao disposto nos artigos 169 a 
172 da Lei n. 14.133/2021;  
 
xv) substituir as menções à Secretaria de Gestão Administrativa e 
Desburocratização do Distrito Federal por Secretaria de Estado de 
Economia do Distrito Federal. 

 
3. Conclusões  

 
  Pelo exposto, entende-se que o Decreto continua vigente, mas deve 
ser adaptado à Lei n. 14.133/2021 ou integralmente substituído por outro. 
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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 
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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. 
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DECRETO N. 36.820, DE 21 DE OUTUBRO DE 2015 
 
Institui o Programa INCLUIR MPE, destinado a garantir a participação das 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e dos Microempreendedores 
Individuais nos processos de contratações no âmbito do Distrito Federal e dá 
outras providências. 
 

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

 
“Art. 1º Fica instituído no âmbito do Distrito Federal o 

Programa INCLUIR MPE. 
§1º O Programa INCLUIR MPE é o conjunto de ações 

governamentais voltado ao tratamento favorecido, diferenciado e 
simplificado às Microempresas, às Empresas de Pequeno Porte e 
aos Microempreendedores Individuais; 

§2º O INCLUIR MPE tem como finalidade garantir a 
participação das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e aos 
Microempreendedores Individuais nos processos de contratações 
de serviços, obras e aquisições do Distrito Federal. (...) 
 
2. Análise  

 
   O Decreto 36.820/2015 institui o Programa INCLUIR MPE, 

conceituado como conjunto de ações governamentais voltado ao tratamento 
favorecido, diferenciado e simplificado às Microempresas, às Empresas de 
Pequeno Porte e aos Microempreendedores Individuais, cuja finalidade é garantir 
a participação das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 
Microempreendedores Individuais nos processos de contratações de serviços, 
obras e aquisições do Distrito Federal. 

 
    Na norma citada são estabelecidos os objetivos do Programa e 

definidos alguns procedimentos para que o mesmo tenha efetividade. Tudo em 
perfeita harmonia com a legislação específica que dispõe sobre o tema, tais como 
a Lei Complementar 123/06, a Lei Distrital 4.611/2011 e o Decreto Distrital 
35.592/2014. 

 
   O tratamento preferencial e simplificado dispensado às empresas em 

comento também foi recepcionado pela Lei 14.133/21, que estabelece: 
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“Art. 4º Aplicam-se às licitações e contratos 
disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos arts. 42 a 49 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

§ 1º As disposições a que se refere o caput deste artigo 
não são aplicadas: 

I - no caso de licitação para aquisição de bens ou 
contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for 
superior à receita bruta máxima admitida para fins de 
enquadramento como empresa de pequeno porte; 

II - no caso de contratação de obras e serviços de 
engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita 
bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa 
de pequeno porte. 

§ 2º A obtenção de benefícios a que se refere o caput 
deste artigo fica limitada às microempresas e às empresas de 
pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, 
ainda não tenham celebrado contratos com a Administração 
Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima 
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno 
porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração 
de observância desse limite na licitação. 

§ 3º Nas contratações com prazo de vigência superior 
a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do contrato na 
aplicação dos limites previstos nos §§ 1º e 2º deste artigo.” 

 
   Assim, não havendo qualquer incompatibilidade entre o Decreto 

36.820/2015 e a Lei 14.133/2021, nenhuma alteração se mostra necessária.  
 

3. Conclusão  
 

   O Decreto distrital n. 36.820/2015 continua vigente e aplicável após 
a edição da Lei Federal n. 14.133/2021, não havendo nenhuma alteração a se 
recomendar. 
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DECRETO N. 37.256, DE 15 DE ABRIL DE 2016 
 
Dispõe sobre normas para publicação de matérias nos Jornais Oficiais 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 em exame dispôs sobre as normas para publicação de 

matérias nos Jornais Oficiais e dá outras providências. 
 
O ato normativo não se referiu a quais atos referentes a licitações e 

contratos deverão ser publicados em diário oficial, tema esse objeto de sensíveis 
alterações na Lei n. 14.133/2021, que adotou, como regra geral a divulgação no 
Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Apenas estabeleceu as regras a 
serem seguidas na publicação nos Jornais Oficiais do Distrito Federal. 

 
Entende-se, assim, que a matéria não se insere no âmbito 

normativo da Lei n. 14.133/2021. 
 
3. Conclusão 
 
Entendemos, assim, que o Decreto n. 37.256/2016 continua vigente 

e aplicável após a edição da Lei federal n. 14.133/2021. 
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DECRETO N. 37296, DE 29 DE ABRIL DE 2016 
 
Disciplina, no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal, a aplicação da 
Lei nº 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de 
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou 
estrangeira, e dá outras providências. 
 
 

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

 
O Decreto nº 37.296/2016, além de disposições que tangenciam o tema 

das licitações e contratos, cita, especificamente, a Lei nº 8.666/93, a Lei nº 
10.520/02 e a Lei nº 12.462/11 nos seguintes artigos: 

 
Art. 12. Caso tenham conhecimento de potencial infração tipificada 
na Lei nº 8.666/1993, na Lei nº 10.520/2002, ou na Lei nº 
12.462/2011, que possa se inserir também no campo de 
abrangência da Lei nº 12.846/2013, os órgãos e entidades da 
Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal deverão, 
preliminarmente, dar ciência do fato à Controladoria Geral do 
Distrito Federal, sem prejuízo da instauração do pertinente 
procedimento para sua apuração. 
Art. 35. Caso os atos lesivos apurados com base na Lei nº 
12.846/2013 também envolvam infrações administrativas à Lei nº 
8.666/1993, ou a outras normas de licitações e contratos da 
Administração Pública, a aplicação das penalidades obedecerá às 
disposições constantes do art. 30 da Lei 12.846/2013. 
Parágrafo único. A apuração de infrações previstas na Lei nº 
8.666/1993 que também constituem ilícitos tipificados na Lei nº 
12.846/2013, ou a outras normas de licitações e contratos da 
Administração Pública, poderá ser efetuada isolada ou em conjunto 
nos mesmos autos do PAR, com vistas à racionalização processual e 
a eficiência administrativa. 
Art. 51. O acordo de leniência será celebrado com as pessoas 
jurídicas responsáveis pela prática dos atos lesivos previstos na Lei 
nº 12.846/2013, dos ilícitos administrativos previstos na Lei nº 
8.666/1993, e em outras normas de licitações e contratos 
administrativos, com vistas à isenção ou à atenuação das sanções 
restritivas ou impeditivas ao direito de licitar e contratar, desde que 
haja colaboração efetiva com as investigações e com o processo 
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administrativo de responsabilização, devendo resultar dessa 
colaboração: 
I - a identificação dos demais envolvidos na infração, quando 
couber; 
II - a obtenção de informações e documentos que comprovem a 
infração noticiada ou sob investigação; 
II - a obtenção célere de informações e documentos que 
comprovem o ilícito sob apuração; (Inciso alterado(a) pelo(a) 
Decreto 37766 de 10/11/2016) 
III - a cooperação da pessoa jurídica com as investigações, em face 
de sua responsabilidade objetiva; 
III - outros atos que se destinem à promoção da reparação a ser 
prestada pela pessoa jurídica tendo em vista os danos sociais e 
públicos causados pela prática de atos lesivos ao patrimônio 
público. (Inciso alterado(a) pelo(a) Decreto 37766 de 10/11/2016) 
IV- o comprometimento da pessoa jurídica na implementação ou na 
melhoria de mecanismos internos de integridade; e 
V - outros atos que se destinem à promoção da reparação a ser 
prestada pela pessoa jurídica tendo em vista os danos sociais e 
públicos causados pela prática de atos lesivos ao patrimônio 
público. 
§ 1º Após assinado, cópia do acordo de leniência será encaminhada 
ao Tribunal de Contas do Distrito Federal para as providências 
constantes do § 14 do art. 16 da Lei nº 12.846/2013. 
§ 1º O acordo de leniência decorrente de infrações à lei 8.666/93 e 
outras normas de licitações e contratos prescinde do PAR, caso a 
penalidade tenha sido aplicada em processo administrativo 
instaurado à luz da responsabilidade contratual, observados as 
exigências deste artigo. (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Decreto 
37766 de 10/11/2016) 
§ 2º O acordo de leniência decorrente de infrações à lei 8.666/93 e 
outras normas de licitações e contratos prescinde do PAR, caso a 
penalidade tenha sido aplicada em processo administrativo 
instaurado à luz da responsabilidade contratual, observados as 
exigências deste artigo. 
§ 2º Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica 
não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera 
judicial. (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Decreto 37766 de 
10/11/2016) 
§ 3º Os processos administrativos referentes a licitações e contratos 
em curso em outros órgãos ou entidades que versem sobre o 
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mesmo objeto do acordo de leniência deverão, com a celebração 
deste, ser sobrestados e, posteriormente, arquivados, em caso de 
cumprimento integral do acordo pela pessoa jurídica. 
§ 4º Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica 
não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera 
judicial, exceto quando expressamente previsto na celebração de 
acordo de leniência, observado o disposto no § 11 e no § 12 do art. 
16, da Lei nº 12.846, de 2013. 

 
2. Análise 
O Decreto nº 37.296/2016 disciplina, no âmbito da Administração Pública 

do Distrito Federal, a aplicação da Lei nº 12.846/2013, que dispõe sobre a 
responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos 
contra a administração pública, nacional ou estrangeira. 

 
Importa registrar que a Lei nº 12.846/2013 faz referência à Lei 8.666/1993 

e à Lei nº 12.462/2011 em seu art. 30, II, com a seguinte previsão: 
 
Art. 30. A aplicação das sanções previstas nesta Lei não afeta os 
processos de responsabilização e aplicação de penalidades 
decorrentes de: 
I - ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429, de 
2 de junho de 1992 ; e 
II - atos ilícitos alcançados pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
ou outras normas de  licitações e contratos da administração 
pública, inclusive no tocante ao Regime Diferenciado  de 
Contratações Públicas - RDC instituído pela Lei nº 12.462, de 4 de 
agosto de 2011. 

 
Em análise do Decreto nº 37.296/2016 à luz da Lei nº 8.666/1993, da Lei 

nº 10.520/2002 e da Lei nº 12.462/2011, não havia incompatibilidade entre as 
normas. 

 
Com a publicação da Lei nº 14.133/2021, registro que, de forma geral, o 

Decreto também é compatível com a Lei nº 14.133/2021, havendo menção 
expressa às Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002 e 12.462/2011, em seus artigos 12, 
35 e 41. 

 
Dos citados dispositivos, importa registrar que o único contrário à Lei nº 

14.133/2021 é o parágrafo único do art. 35 do referido Decreto, considerando a 
previsão do art. 159 da Lei nº 14.133/2021, nos seguintes termos: 
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Art. 159. Os atos previstos como infrações administrativas nesta Lei 
ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública 
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, 
de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, 
nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade 
competente definidos na referida Lei. 

 
Assim, de forma diversa à prevista no Decreto, a apuração e o julgamento 

dos atos devem se dar de forma conjunta, nos mesmos autos. 
 
Quanto aos demais artigos, a mera referência às Leis anteriores não 

demanda correção, nos termos do art. 189 da Lei nº 14.133/21, pelo qual aplica-
se esta Lei às hipóteses previstas na legislação que façam referência expressa à 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e 
aos arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011. 

 
Dessa forma, o Decreto nº 37.296/2016 continua vigente e aplicável após 

a edição da Lei nº 14.133/2021, com exceção do parágrafo único do art. 35, que 
contraria expressamente a nova Lei e que ficará suspenso com seu advento, à luz 
do artigo 24, § 4º da Constituição Federal.  
 

3. Conclusão 
 
Com essas considerações, entendo que o Decreto nº 37.296/2016 

continua vigente e aplicável após a edição da Lei nº 14.133/2021, com exceção 
do previsto em seu art. 35, parágrafo único, que contraria expressamente à Lei 
nº 14.133/2021, devendo ser alterado no ponto. 

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

 
Art. 35. (...) 
Parágrafo único. A apuração de infrações previstas na Lei nº 14.133, 
de 1º de abril de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos 
da Administração Pública que também sejam tipificados como atos 
lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e 
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 
procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei. 
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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.  
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DECRETO N. 37.729, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016  
 
Institui o Programa Gestão de Compras Governamentais do Distrito Federal - 
COMPRAS-DF e dá outras providências. 
 

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

 
Preâmbulo: artigos 115 e 118, da Lei n° 8.666/1993. 

 
“Art. 115. Os órgãos da Administração poderão 

expedir normas relativas aos procedimentos operacionais a serem 
observados na execução das licitações, no âmbito de sua 
competência, observadas as disposições desta Lei. 

Parágrafo único. As normas a que se refere este artigo, 
após aprovação da autoridade competente, deverão ser publicadas 
na imprensa oficial.” 

 
“Art. 118. Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios 

e as entidades da administração indireta deverão adaptar suas 
normas sobre licitações e contratos ao disposto nesta Lei.” 
 
2. Análise 
 
O Decreto instituiu “no âmbito do Distrito Federal o Programa 

Gestão de Compras Governamentais do Distrito Federal - COMPRASDF, aplicável 
às aquisições e à contratação de serviços no âmbito do Distrito Federal” (art. 1º). 

 
O programa tem por objetivos (art. 2º): 

 
“I - Contribuir na gestão da despesa, visando à 

redução dos custos e melhoria da qualidade dos gastos nas compras 
públicas; 

II - Eliminar o desabastecimento e o desperdício na 
distribuição de materiais adquiridos pelos órgãos e entidades do 
Governo do Distrito Federal; 

III - Padronizar e racionalizar as compras 
governamentais, com a centralização das compras de itens comuns 
e a normatização das compras descentralizadas; 
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IV - Monitorar indicadores de desempenho para uma 
efetiva gestão por resultados, visando prestar melhores serviços ao 
cidadão; 

V - Garantir mais transparência e participação da 
sociedade no ciclo de compras pública; 

VI - Promover o desenvolvimento da economia local e 
a sustentabilidade nas compras públicas; 

VII - Ampliar a participação das Microempresas, das 
Empresas de Pequeno Porte e dos Microempreendedores Individuais 
nas compras governamentais do Distrito Federal.” 
 
Deve ser observado que a norma em análise guarda relação com o 

Decreto nº 39.211/2018, que dispôs sobre o Portal de Compras do Distrito 
Federal no âmbito do Programa de Gestão de Compras Governamentais 
(COMPRASDF), e os sistemas corporativos de suporte ao ciclo de compras 
públicas.  

 
O Decreto nº 39.211/2018 também foi objeto de análise no 

presente trabalho, estando vigente e aplicável.  
 
Trata-se, assim, de norma afeta à organização local de 

procedimentos, não inserida no âmbito normativo da Lei n. 14.133/2021.  
 
3. Conclusão 
 
Entendemos, assim, que o Decreto n. 37.729/2016 continua vigente 

e aplicável após a edição da Lei federal n. 14.133/2021. 
 
Não obstante, com a necessidade de integração de sistemas ao 

PNCP, sugere-se a edição de Decreto que normatize os sistemas a serem 
utilizados no Distrito Federal e a forma como se dará a aludida integração com 
o sistema nacional. 
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DECRETO N. 37.843, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016 
 
Regulamenta Lei n. 13.019/2014  
 

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

 
Art. 16. A comissão de seleção é unidade colegiada 

destinada a processar e julgar chamamentos públicos relativos a 
parcerias, constituída por ato publicado em meio oficial de 
comunicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor 
ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente na 
administração pública distrital. 

§ 1º O órgão ou a entidade pública poderá estabelecer 
uma ou mais Comissões de Seleção, conforme sua organização e 
conveniência administrativa, observado o princípio da eficiência. 

§ 2º A comissão de seleção poderá solicitar 
assessoramento técnico de especialista integrante dos quadros da 
administração pública ou terceiro contratado na forma da Lei 
Nacional nº 8.666, 21 de junho de 1993. 

 
2. Análise  

 
A Lei 14.133/21 estabelece normas gerais de licitação e contratação tendo 

como foco relações em que há interesses opostos e contraprestação entre as 
partes. Nessa medida, não se objetivou ali disciplinar em profundidade as 
parcerias onde há interesses recíprocos e mútua cooperação. Tanto assim, que 
expressamente estatuiu, em seu art. 184, que as disposições nela previstas 
aplicam-se, no que couber e na ausência de norma específica, aos convênios, 
acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e 
entidades da Administração Pública, na forma estabelecida em regulamento do 
Poder Executivo federal.  

 
Havendo, como efetivamente há, norma específica a estabelecer o regime 

jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da 
sociedade civil, permanecem essas relações sendo regidas pela Lei 13.019/2014. 

 
Uma vez que o Decreto Distrital 37.843/2016 regulamenta a aplicação da 

Lei 13.019/2014 no âmbito do Distrito Federal, e estando esta em plena vigência, 
nenhuma alteração se faz necessária ao diploma normativo em análise. 
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Quanto à referência feita no art. 16 do Decreto à Lei 8.666/93, invoca-se o 
supracitado art. 189 da Lei 14.133/21, que prevê sua aplicação às hipóteses 
previstas na legislação que façam referência expressa à Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993. 

 
Dessa forma, tomo como desnecessária, salvo melhor juízo, qualquer 

alteração ao Decreto 37.843/2016.  
 
3. Conclusão  
 

O Decreto distrital n. 37.843/2016 continua vigente e aplicável após a 
edição da Lei Federal n. 14.133/2021, não havendo nenhuma alteração a se 
recomendar. 
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DECRETO N. 38.365, DE 26 DE JULHO DE 2017 
 
Regulamenta a Lei nº 5.448, de 12 de janeiro de 2015, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade da inclusão de cláusula de proibição de conteúdo discriminatório 
contra a mulher nos contratos de aquisição de bens e serviços pelo Distrito 
Federal. 
 
 

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 regulamentar pouco acrescenta em relação à Lei n. 
5.448/2015, sobre a qual já se consignou que por não se tratar de regra que 
constitui requisito de habilitação, que contrarie frontalmente dispositivo da nova 
Lei ou, ainda, que tenham sido objeto de declaração judicial de 
inconstitucionalidade, reputo que sua redação pode ser mantida na vigência da 
Lei n. 14.133/2021.  
 

3. Conclusões  
 
  Pelo exposto, entende-se que o Decreto n. 38.365/2017 permanece 
vigente e eficaz com o advento da Lei n. 14.133/2021.  
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DECRETO N. 38.555, DE 16 DE OUTUBRO DE 2017 
 
Regulamenta a Lei nº 4.257, de 2 de dezembro de 2008, que estabelece critérios 
de utilização de áreas públicas do Distrito Federal por mobiliários urbanos do tipo 
quiosque e trailer para o exercício de atividades econômicas e dá outras 
providências. 
 

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

 
 Art. 2º e art. 14º, § 5º;.  
 
2. Análise  

 
  O Decreto prevê na Seção I do Capítulo I disciplina sobre o procedimento 
licitatório nos seguintes termos:  
 

“CAPÍTULO I 
 
SEÇÃO I 
 
DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
 
Art. 2º Os quiosques e trailers devem ter sua ocupação 
regularizada mediante a realização de procedimento 
licitatório que assegure os princípios previstos na Lei federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
§ 1º O edital a ser publicado para a realização de 
procedimento licitatório, observado o plano de ocupação, 
deve conter no mínimo: 
 
I - o número e as características dos quiosques e trailers, além 
de croqui da área destinada; 
 
II - o material a ser utilizado para construção dos quiosques; 
 
III - os documentos necessários para habilitação e classificação 
dos proponentes; 
 

Relatório Final Consolidado (86454218)         SEI 00020-00016581/2021-60 / pg. 673



 
 

 206 

IV - a data, o prazo, as condições, o local e a forma para 
entrega e para o recebimento da documentação; 
 
V - os critérios para pontuação dos proponentes; 
 
VI - a forma de julgamento e classificação das propostas; 
 
VII - o prazo para recurso; 
 
VIII - as regras para homologação do resultado; 
 
IX - as definições para o pagamento do preço público; 
 
X - a forma em que ocorrerá a emissão do termo de permissão 
de uso qualificada; 
 
XI - o cronograma dos procedimentos; 
 
XII - a minuta do termo de permissão de uso qualificada. 
 
§ 2º Compete ao titular da Secretaria de Estado das Cidades - 
SECID instituir comissão para a execução das etapas de 
licitação. 
 
Art. 3º Finalizado o procedimento licitatório, a SECID deve 
publicar no Diário Oficial do Distrito Federal: 
 
I - a listagem dos vencedores na licitação, classificados por 
Região Administrativa, constando o nome, o número do CPF e 
o número do processo administrativo; 
 
II - a listagem dos não-classificados no procedimento 
licitatório com a indicação dos requisitos não preenchidos e a 
relação de documentos incompletos. 
 
Parágrafo único. A SECID pode estabelecer o regulamento 
necessário à publicação das listagens mencionadas neste 
artigo.” 

 
     Embora não seja imprescindível porque a Lei n. 14.133/2021 se 
impõe independentemente dessas alterações, convém atualizar o artigo 2º do 
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Decreto para fazer menção à Lei Federal n. 14.133/2021, e o artigo 3º para prever 
a disponibilização do Termo de Permissão de Uso no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP), em atendimento ao disposto no artigo 94 da Lei n. 
14.133/2021. 
 

3. Conclusões  
 
  Pelo exposto, entende-se que a norma permanece vigente e eficaz, 
podendo receber adequações para melhor sua redação com o advento da Lei n. 
14.133/2021.  
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DECRETO N. 38.934, DE 15 DE MARÇO DE 2018 
 
Dispõe sobre a aplicação, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta 
do Distrito Federal, da Instrução Normativa nº 5, de 25 de maio de 2017, da 
Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 
 

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

 2. Análise  
 
   A norma prevê no art. 1º se aplicar a aludida Instrução Normativa 
às contratações de serviços, continuados ou não, no âmbito da Administração 
Pública Direta e Indireta do Distrito Federal. O art. 2º disciplina que os contratos 
formalizados anteriormente à publicação do Decreto e que não se conformem ao 
disposto no Anexo VI-B da Instrução Normativa podem ser “renovados” em 
conformidade com as regras editalícias e a legislação de regência.  
 
   A norma distrital, em si, não apresenta incompatibilidade com a Lei 
n. 14.133/2021. Pelo contrário, atende ao artigo 187 da Lei, que prevê que os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão aplicar os regulamentos 
editados pela União para execução dessa Lei.  
 
   No entanto, a Instrução Normativa n. 5/2017-MPOG, à qual faz 
referência, embora possua dispositivos que foram incorporados à Lei n. 
14.133/2021, merece atualização à luz da nova lei geral.  
 
   É possível supor que a União venha a editar novo regulamento em 
substituição à IN 5/2017, já adaptado à nova Lei n. 14.133/2021, de modo que se 
justifica a revogação do Decreto n. 38.934/2018, a partir da vigência exclusiva da 
Lei n. 14.133/2021, desde que seja substituído por norma que faça remissão a 
novo regulamento federal que trate da matéria ou se estabeleça disciplina 
própria que venha a ser editada pelo próprio Distrito Federal.  
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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”.  
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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.  
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DECRETO N. 39.211, DE 5 DE JULHO DE 2018 
 
Dispõe sobre o Portal de Compras do Distrito Federal no âmbito do Programa de 
Gestão de Compras Governamentais (COMPRASDF), e os sistemas corporativos 
de suporte ao ciclo de compras públicas, bem como a alteração do Decreto nº 
25.955/2005, e dá outras providências. 
 

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

 
Preâmbulo: artigos 115 e 118, da Lei n° 8.666/1993. 

 
“Art. 115. Os órgãos da Administração poderão 

expedir normas relativas aos procedimentos operacionais a serem 
observados na execução das licitações, no âmbito de sua 
competência, observadas as disposições desta Lei. 

Parágrafo único. As normas a que se refere este artigo, 
após aprovação da autoridade competente, deverão ser publicadas 
na imprensa oficial.” 

 
“Art. 118. Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios 

e as entidades da administração indireta deverão adaptar suas 
normas sobre licitações e contratos ao disposto nesta Lei.” 
 
2. Análise 
 
O Decreto instituiu “o Portal de Compras Governamentais do 

Distrito Federal, desenvolvido em plataforma web, que permitirá o 
gerenciamento online dos procedimentos licitatórios, da gestão contratual e da 
gestão de suprimentos dos órgãos e entidades do Distrito Federal” (art. 1º). 

 
O portal é integrado dos seguintes sistemas corporativos: 
 

• Sistema de Gestão de Compras Governamentais (e-
ComprasDF); 

• Sistema de Gestão de Contratos (e-ContratosDF); e 
• Sistema de Gestão de Suprimentos (e-SupriDF). 

 
A Lei n. 14.133/2021 criou, em seu art. 174, o Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), sítio eletrônico oficial destinado à: 
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“I - divulgação centralizada e obrigatória dos atos 
exigidos por esta Lei; 

II - realização facultativa das contratações pelos 
órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de 
todos os entes federativos.” 
Já o art. 175 da nova lei de licitações previu: 

“Art. 175. Sem prejuízo do disposto no art. 174 desta 
Lei, os entes federativos poderão instituir sítio eletrônico oficial 
para divulgação complementar e realização das respectivas 
contratações. 

§ 1º Desde que mantida a integração com o PNCP, as 
contratações poderão ser realizadas por meio de sistema eletrônico 
fornecido por pessoa jurídica de direito privado, na forma de 
regulamento. 

 
O Parecer n.º 235/2021 – PGCONS/PGDF examinou o dispositivo 

referente à criação do PNCP, concluindo que “é possível a aplicação imediata da 
Lei nº 14.133/2021 a licitações e contratos administrativos no Distrito Federal, 
independentemente da criação do Portal Nacional de Contratações Públicas, 
contanto que a divulgação dos respectivos atos ocorra em sítio eletrônico oficial, 
de forma centralizada, e observe todas as exigências relativas à publicidade e 
transparência do procedimento prevista no teor do referido diploma legal” 

 
O site do PNCP (https://pncp.gov.br/) foi lançado em agosto de 

2021, contendo, inicialmente “informações e documentos, no seu inteiro teor, de 
editais de licitação e respectivos anexos; avisos e atos autorizativos de 
contratação direta; atas de registro de preços; e contratos, seus termos aditivos, 
ou instrumentos hábeis substitutos”12. 

 
Segundo a seção “Dúvidas” do PNCP: 

“Os entes federativos poderão utilizar outros sítios 
ou somente o PNCP? 

É facultada a divulgação adicional e a manutenção do 
inteiro teor do edital e de seus anexos em sítio eletrônico oficial do 
ente federativo do órgão ou entidade responsável pela licitação ou, 
no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, 
admitida, ainda, a divulgação direta aos interessados devidamente 
cadastrados para esse fim, porém a publicidade do edital de 
licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do 

                                                
12 https://www.gov.br/compras/pt-br/pncp/duvidas, consulta em 01.03.2022 
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inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal 
Nacional de Contratações Públicas (PNCP).” 
 
 
3. Conclusão 
 
Entendemos, assim, que o Decreto n. 39211/2018 continua vigente 

e aplicável após a edição da Lei federal n. 14.133/2021. 
 
Não obstante, com a criação do PNCP, as licitações que adotarem 

as regras da Lei n. 14.133/2021 deverão ser divulgadas no aludido portal, sendo, 
ainda, possível a integração entre o Portal de Compras local e o PNCP. 

 
    Propõe-se, de qualquer forma, a edição de Decreto local 
disciplinando de que forma a Administração Pública do Distrito Federal utilizará 
o PNCP. 
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DECRETO N. 39.443, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2018 
 
Dispõe sobre normas, procedimentos e critérios de observância obrigatória na 
contratação e realização de eventos pelos órgãos e entidades 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:  

 
“Art. 9º São obrigações dos órgãos e entidades 

contratantes: (...) 
V - acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, 

por intermédio de servidores designados como Fiscal/Executor no 
âmbito da Unidade, nos termos do artigo 67, da Lei nº. 8.666, de 21 
de junho de 1993, exigindo seu fiel e total cumprimento; (...)” 
 
2. Análise  

 
O Decreto 39.443/2018 dispõe sobre normas, procedimentos e critérios de 

observância obrigatória na contratação e realização de eventos pelos órgãos e 
entidades do Distrito Federal. A regulamentação ali feita direciona-se a regras de 
competência e procedimentos a serem observados quando da realização de 
eventos públicos. Seu teor em nada contraria as normas gerais de licitações e 
contratos estabelecidas na novel Lei 14.133/21.  

 
A menção expressa ao art. 67 da lei 8.666/93, feita em seu art. 9º, busca 

apenas imprimir respaldo legal à figura do executor do contrato, a qual também 
é reconhecida pela Lei 14.133/21, em seu art. 117, in verbis: 

  
“Art. 117. A execução do contrato deverá ser 

acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, 
representantes da Administração especialmente designados 
conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos 
respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para 
assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa 
atribuição. (...)” 
 

Assim, não havendo qualquer incompatibilidade entre o Decreto 
39.443/2018 e a Lei 14.133/2021, nenhuma alteração se mostra necessária.  
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4. Conclusão  
 

O Decreto distrital n. 39.443/2018 continua vigente e aplicável após a 
edição da Lei Federal n. 14.133/2021, não havendo nenhuma alteração a se 
recomendar. 
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DECRETO Nº 39.453, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018 
 
Regulamenta a Lei distrital nº 5.525, de 26 de agosto de 2015, que estabelece 
que, em compras e contratações de bens e serviços, qualquer que seja a 
modalidade de licitação, o valor a ser pago não seja superior à média de preços 
do mercado, no âmbito do Distrito Federal. 
 

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

 
Art. 5º A pesquisa de preços será realizada da forma mais ampla possível e 
deverá ser composta de, no mínimo, 03 valores válidos, além de contemplar 
todas as características do objeto, incluindo referência à marca e 
especificações exclusivas, quando cabível, nas hipóteses do art. 7°, § 5° da 
Lei federal n° 8.666, 21 de junho de 1993. 

 

2. Análise 
 
Conforme assentado na análise da Lei n. 5.525/2018, a matéria foi tratada 

de forma abrangente – e em certa medida contrária – na Lei n. 14.133/2021, de 
modo a se reconhecer que o Decreto pode continuar regulamentando a Lei que, 
no entanto, está com sua eficácia suspensa.  

 
3. Conclusão 

 
Considerando a suspensão de eficácia da Lei n. 5.525/2018, a fim de manter 

a harmonia do sistema normativo do DF, sugere-se a revogação total do Decreto 
n. 39.453/2018.  
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DECRETO N. 39.613, DE 03 DE JANEIRO DE 2019 
 
Estabelece regras sobre o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) e a 
Manifestação de Interesse Privado (MIP) 
 
   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 estabelece regras sobre o Procedimento de 
Manifestação de Interesse (PMI) e a Manifestação de Interesse Privado (MIP), a 
serem observadas na apresentação de levantamentos, investigações ou estudos, 
por pessoa jurídica de direito privado, com a finalidade de subsidiar a 
administração pública do Distrito Federal na estruturação de desestatização de 
empresa e contratos de parceria.  
 
   A norma se restringiu às desestatizações e contratos de parceria, ao 
tempo em que a Lei n. 8.666/93 não conhecia figura semelhante em seu texto, 
adotando redação aproximada daquela inserida no Decreto Federal n. 
8.428/2015.  
 
  No entanto, a Lei n. 14.133/2021 disciplinou expressamente o 
procedimento e não o restringiu às hipóteses contempladas no Decreto n. 
39.613/2019:  
 

Do Procedimento de Manifestação de Interesse 
Art. 81. A Administração poderá solicitar à iniciativa privada, 
mediante procedimento aberto de manifestação de interesse a ser 
iniciado com a publicação de edital de chamamento público, a 
propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos 
e projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de 
relevância pública, na forma de regulamento. 
§ 1º Os estudos, as investigações, os levantamentos e os projetos 
vinculados à contratação e de utilidade para a licitação, realizados 
pela Administração ou com a sua autorização, estarão à disposição 
dos interessados, e o vencedor da licitação deverá ressarcir os 
dispêndios correspondentes, conforme especificado no edital. 
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§ 2º A realização, pela iniciativa privada, de estudos, investigações, 
levantamentos e projetos em decorrência do procedimento de 
manifestação de interesse previsto no caput deste artigo: 
I - não atribuirá ao realizador direito de preferência no processo 
licitatório; 
II - não obrigará o poder público a realizar licitação; 
III - não implicará, por si só, direito a ressarcimento de valores 
envolvidos em sua elaboração; 
IV - será remunerada somente pelo vencedor da licitação, vedada, 
em qualquer hipótese, a cobrança de valores do poder público. 
§ 3º Para aceitação dos produtos e serviços de que trata o caput 
deste artigo, a Administração deverá elaborar parecer 
fundamentado com a demonstração de que o produto ou serviço 
entregue é adequado e suficiente à compreensão do objeto, de que 
as premissas adotadas são compatíveis com as reais necessidades 
do órgão e de que a metodologia proposta é a que propicia maior 
economia e vantagem entre as demais possíveis. 
§ 4º O procedimento previsto no caput deste artigo poderá ser 
restrito a startups, assim considerados os microempreendedores 
individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte, de 
natureza emergente e com grande potencial, que se dediquem à 
pesquisa, ao desenvolvimento e à implementação de novos 
produtos ou serviços baseados em soluções tecnológicas 
inovadoras que possam causar alto impacto, exigida, na seleção 
definitiva da inovação, validação prévia fundamentada em métricas 
objetivas, de modo a demonstrar o atendimento das necessidades 
da Administração. 

 
  Como a disciplina da Lei n. 14.133/2021 é mais abrangente e faz 
alusão à edição de regulamento, convém alterar-se a redação do Decreto n. 
39.613/2019 para excluir a restrição ao seu âmbito de aplicação e para promover 
as adaptações necessárias à nova lei, sem prejuízo de se verificar a edição de 
regulamento federal que possa ser aproveitado pelo DF.  
 

3. Conclusões 
 
  Pelo exposto, entende-se que o Decreto se mantém vigente e 
eficaz, mas pode ter sua redação alterada para servir de regulamento ao que 
prevê, de forma mais abrangente, a Lei n. 14.133/2021.  
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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" 
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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. 
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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.  
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DECRETO N. 40.372 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 
 
Dispõe sobre os procedimentos para pagamento de obrigações, segundo a ordem 
cronológica de que trata o artigo 5º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, e dá outras providências. 
 

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

O VICE-GOVERNADOR, NO EXERCÍCIO DO CARGO DE GOVERNADOR 
DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o 
artigo 100, incisos XXVI e XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, 
e tendo em vista o art. 5º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, e o art. 55 do Decreto nº 32.598, de 15 dezembro de 2010, 
DECRETA: 

 
2. Análise 

 
     O Decreto prevê que o pagamento das obrigações relativas ao 
fornecimento de bens, locações, realizações de obras e prestação de serviços, no 
âmbito do Distrito Federal, deve obedecer, para cada fonte diferenciada de 
recursos, a estrita ordem cronológica, segundo a Unidade Gestora, datas e 
horário de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de 
interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente (art. 
1º). 
 
   Essa norma serviu de regulamentação ao disposto no art. 5º da Lei 
n. 8.666/93 que apresentava similar redação à do caput do art. 1º do 
regulamento.  
 
    A Lei n. 14.133/2021 trouxe disciplina mais detalhada a respeito 
dessa exigência, conforme se observa de seus artigos 141 e 143:  
 

“Art. 141. No dever de pagamento pela Administração, será 
observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de 
recursos, subdividida nas seguintes categorias de contratos: 
 
I - fornecimento de bens; 
II - locações; 
III - prestação de serviços; 
IV - realização de obras. 
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§ 1º A ordem cronológica referida no caput deste artigo poderá ser 
alterada, mediante prévia justificativa da autoridade competente e 
posterior comunicação ao órgão de controle interno da 
Administração e ao tribunal de contas competente, exclusivamente 
nas seguintes situações: 
I - grave perturbação da ordem, situação de emergência ou 
calamidade pública; 
II - pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, 
agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor 
individual e sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco 
de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato; 
III - pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos 
sistemas estruturantes, desde que demonstrado o risco de 
descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato; 
IV - pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de 
falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada; 
V - pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para 
assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o 
funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, 
quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de 
serviço público de relevância ou o cumprimento da missão 
institucional. 
 
§ 2º A inobservância imotivada da ordem cronológica referida 
no caput deste artigo ensejará a apuração de responsabilidade do 
agente responsável, cabendo aos órgãos de controle a sua 
fiscalização. 
 
§ 3º O órgão ou entidade deverá disponibilizar, mensalmente, em 
seção específica de acesso à informação em seu sítio na internet, a 
ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas 
que fundamentarem a eventual alteração dessa ordem. 
 
[...] 
 
Art. 143. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto 
a dimensão, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa deverá 
ser liberada no prazo previsto para pagamento.” 
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    A leitura desses dispositivos faz realçar que enquanto a Lei n. 
8.666/93 permitia a inobservância da ordem de prioridade, genericamente, com 
fundamento em “relevantes razões de interesse público”, a Lei n. 14.133/2021 
tratou de elencar numerus clausus as hipóteses que, devidamente justificadas no 
processo administrativo, podem dar amparo ao rompimento da ordem 
cronológica: I - grave perturbação da ordem, situação de emergência ou 
calamidade pública; II - pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, 
agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e 
sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do 
cumprimento do objeto do contrato; III - pagamento de serviços necessários ao 
funcionamento dos sistemas estruturantes, desde que demonstrado o risco de 
descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato; IV - pagamento de 
direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou 
dissolução da empresa contratada; V - pagamento de contrato cujo objeto seja 
imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para 
manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando 
demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de 
relevância ou o cumprimento da missão institucional.” 
 
    A nova legislação também previu, quanto a esse tema, a 
responsabilidade do agente que descurar com o dever de observância da ordem 
cronológica; estipulou a obrigatoriedade de divulgação dessa ordem e das 
eventuais justificativas adotadas para seu descumprimento; e previu a 
necessidade de pagamento da parte incontroversa em caso de discussão sobre o 
alcance do cumprimento da obrigação.  
 

3. Conclusão 
 
    Assim, conquanto o Decreto n. 40.372/2019 possa servir de 
regulamento ao disposto nesses artigos da Lei n. 14.133/2021, deve haver sua 
revisão para incorporar essas inovações legislativas e adaptar previsões de 
conteúdo distinto, especialmente sobre a ordem de prioridades não contemplada 
na Lei.  
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DECRETO N. 40.388, DE 14 DE JANEIRO DE 2020 
 
Dispõe sobre a avaliação de programas de integridade de pessoas jurídicas que 
celebrem contratos, consórcios, convênios, concessões ou parcerias público-
privadas com a administração pública direta ou indireta do Distrito Federal, de 
acordo com a Lei nº 6.112, de 02 de fevereiro de 2018. 
 
 

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

2. Análise  
 

 
  O § 4º do artigo 25 da Lei n. 14.133/2021, ao tratar da implantação 
do programa de integridade, estabelece a edição de “regulamento que disporá 
sobre as medidas a serem adotadas, a forma de comprovação e as penalidades 
pelo seu descumprimento”.  
 
   Este Decreto, assim com ao Lei n. 6.112/2018 servem ao propósito 
de servir como regulamento ao dispositivo da lei federal, com os temperamentos 
expostos neste relatório, sendo o Decreto voltado sobre a forma de avaliação dos 
programas.  
 

3. Conclusão 
 
  Pelo exposto, entende-se que o Decreto permanece vigente e eficaz 
com o advento da Lei n. 14.133/2021.  
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DECRETO N. 40.486, DE 4 DE MARÇO DE 2020 
  
Determina a realização de ações de controle sobre as contratações realizadas em 
caráter emergencial por dispensa de licitação e as despesas realizadas sem 
cobertura contratual pelos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal a 
partir do exercício financeiro de 2010 e dá outras providências.  
  

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

nº 12.462/2011:  
 
“Art. 9º Nos casos de atos lesivos praticados por 

pessoa jurídica contra a Administração Pública, sem prejuízo das 
sanções previstas na Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, a 
apuração dar-se-á também nos termos da Lei Federal nº 12.846, de 
1º de agosto de 2013, mediante processo administrativo de 
responsabilização, do qual poderá resultar: (...)”  

 
2. Análise  

  
   A norma trata mais propriamente de ações a serem empreendidas 

pela Controladoria-Geral do Distrito Federal sobre contratações em caráter 
emergencial por dispensa de licitação e despesas indenizatórias sem cobertura 
contratual.  

 
   Como ambas as situações continuam passíveis de ocorrer com o advento 

da Lei n. 14.133/2021, não há impacto direto de seu advento no conteúdo da 
norma.  

 
3. Conclusão  
 

   O Decreto continua vigente e eficaz com o advento da Lei Federal n. 
14.133/2021. 
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