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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


