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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. 
  


