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O que faltou na lei 8666/93 em matéria de 
sanções:

1) Tipificação dos comportamentos

2) Correlação de infrações com sanções

3) Competência para aplicar todos os tipos de 
sanções

4) Rito procedimental sancionador

Resultado:

1) Órgãos Públicos “perdidos” no momento de aplicação de 
penalidades;

2) Ausência de normativos internos estabelecendo uma rotina
procedimental clara;

3) Falha na observância das regras existentes (Lei/Edital/ 
Contrato);

4) Não aplicação de penalidades ou má aplicação de 
penalidades

5) Anulação pelo Poder Judiciário de sanções aplicadas pela
Administração Pública por questões meramente formais. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Tendência jurisprudencial:

“Consoante precisas lições de eminentes doutrinadores e
processualistas modernos, à atividade sancionatória ou
disciplinar da Administração Pública se aplicam os princípios,
garantias e normas que regem o Processo Penal comum, em
respeito aos valores de proteção e defesa das liberdades
individuais e da dignidade da pessoa humana, que se
plasmaram no campo daquela disciplina”

STJ RMS 24559/PR
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Atenção: Temos uma lei geral que rege os 
Processos Administrativos em âmbito federal

LEI 9784/99.

Art. 1o Esta Lei estabelece normas básicas 
sobre o processo administrativo no âmbito 
da Administração Federal direta e indireta, 
visando, em especial, à proteção dos 
direitos dos administrados e ao melhor 
cumprimento dos fins da Administração.

Art. 2o A Administração Pública obedecerá,
dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e
eficiência.

Abertura de Processo Administrativo para 
apuração de sanções é obrigatório ?

Acórdão 754/2015 -TCU

Os gestores das áreas responsáveis por conduzir
licitações devem autuar processo
administrativo com vistas à apenação das
empresas que praticarem, injustificadamente,
na licitação, na contratação ou na execução
contratual, ato ilegal tipificado no art. 7º da
Lei 10.520/02, sob pena de responsabilização.
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Caderno de Logística do MPOG – SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS – formalização do processo

(...)Dessa forma, o exame dos fatos deve ser sempre
averiguado por intermédio da formalização de um
processo administrativo, mesmo que diante de fortes
indícios de autoria e materialidade ou mesmo quando
se entender pela não ocorrência da infração, pois não
cabe ao gestor um juízo pessoal e subjetivo sobre a
situação, de modo que venha suprimir a abertura de
procedimento.(...)

Aplicar sanções é um dever ou faculdade do gestor ?

Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos 
instituído por esta Lei confere à Administração, em 
relação a eles, a prerrogativa de:

(...)

IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total 
ou parcial do ajuste;

OMISSÃO DO GESTOR – CADERNO MPOG

Dessa forma, diante de indícios de infração
administrativa do licitante ou contratado, a
não autuação injustificada de processo
administrativo específico poderá resultar na
aplicação de sanções a seus gestores,
conforme previsto no art. 82 da Lei nº8.666,
de 1993, bem como representação por parte
TCU com supedâneo no art. 71, inciso XI, da
Constituição Federal c/c art. 1º, inciso VIII, da
Lei nº8.443, de 1992.
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E a defesa do acusado, é 
obrigatória ou facultativa?
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do 

contrato a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar ao 
contratado as seguintes sanções: 

Art. 78 (…)

Parágrafo único. Os casos de rescisão 
contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.

§ 2o As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste
artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

§ 3o A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de
competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário
Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo
de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua
aplicação.

Qual autoridade competente para aplicar as sanções
contratuais?

Problema: a lei 8666/93 somente fixa a competência para 
a Declaração de Inidoneidade.

Lei 9784/99: Art. 17. Inexistindo competência legal 
específica, o processo administrativo deverá ser 
iniciado perante a autoridade de menor grau 
hierárquico para decidir.
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Entendimento da AGU
ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº48

“É competente para a aplicação das 
penalidadesprevistas nas Leis n°10.520, de 
2002, e nº8.666, de 1993, excepcionada a 
sanção de declaração de inidoneidade, a 
autoridade responsável pela celebração do 
contrato ou outra prevista em regimento” 
(grifamos)

Sanções administrativas – Lei n. 8.666/93

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções:

I – advertência;

II – multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no 
contrato;

III – suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos;

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior.

Modalidade pregão. Penalidade.

Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento
de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta
Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações
legais.
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Gradação de penalidades – Critérios a serem utilizados –
MPOG

1) a gravidade da conduta em relação ao objeto licitado;

2) a rapidez ou demora do contratado para reparar a 
obrigação; 

3) a reiteração da conduta faltosa; 

4) os argumentos da defesa e as provas que a instruem;

5) se a infração atinge o objeto principal contratado ou 
alguma obrigação acessória menos importante, dentre outros. 

Advertência: 

É a mais branda das penas, devendo ser reservada para as 
infrações mais leves, que não acarretam prejuízo de monta à 
Administração.

- Atenção para diferença entre advertência e notificação do 
contratado:

- Art. 67 (…) § 1o O representante da Administração 
anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando 
o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados

Pode ser cumulada com multa

§ 2º. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo 
poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, 
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
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Multa
Multa moratória (art. 86 da Lei n. 8.666/93)

X

Multa compensatória (art. 87, II, da Lei n. 8.666/93)

Os pressupostos delas são distintos: 

1) se o contratado atrasa a execução do contrato, 
então a multa é moratória; 

2) se o contratado descumpre outras obrigações 
contratuais, a multa é compensatória.

Carcterísticas da Multa:

-1)  Cumulável com outras sanções 

-2)  Pode ser descontada da garantia ou de valores devidos 
pela Administração

-3) Devem estar previamente dispostas em formas de 
percentuais, os quais incidirão como parâmetros mínimos e 
máximos, que serão aplicados de acordo com a gravidade da 
infração, a depender de cada caso em concreto. 
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Limites e parâmetros para a fixação das multas

A lei n. 8.666/93 não prescreveu limites ou parâmetros 
sobre os valores das multas. Por isso, elas devem ser 
fixadas pelos agentes administrativos nos instrumentos 
convocatórios e contratos de modo discricionário, porém 
sempre respeitando os princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade.

Multa excessiva e correção judicial

Trata-se de multa pelo atraso no adimplemento dos serviços da 
empresa contratada por licitação e estipulada no contrato 
administrativo, prevista no art. 86 da Lei n. 8.666/93, em que tal 
penalidade fez com que a recorrida recebesse aproximadamente 12% 
do valor contratado. Em não sendo observado o Princípio da 
Razoabilidade, uma vez que a multa onerou sobremaneira a empresa 
contratada, pode o Juiz reduzir a multa sem que haja ocorrência de 
invasão de competência administrativa pelo Judiciário. REsp 330.677-

RS, Rel. Min. José Delgado, julgado em 2/10/2001. 

Impossibilidade de parcelamento dos valores devidos a 
título de multa.

A Administração Pública não deve permitir que o contratado 
pague os valores devidos a título de multa de modo 
parcelado. Isso somente seria possível se a lei autorizasse o 
parcelamento. Como dito, o princípio da legalidade demanda 
que os agentes administrativos somente façam o que é 
permitido em lei. Como a lei não permite o parcelamento, os 
agentes administrativos não podem, por vontade própria, 
autorizá-lo.

(NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato 
Administrativo. Curitiba: Zênite, 2008)
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Cobrança da multa: Administrativa ou Judicial

- Assuntos: LICITAÇÕES e RISCO. DOU de 05.10.2010, S. 1, p. 
87. Ementa: determinação à Fundação Universidade de 
Brasília para que, ante o risco de prescrição da pretensão de 
cobrança, adote as medidas cabíveis, inclusive no âmbito 
judicial, se necessário, com vistas ao recebimento da multa 
aplicada a uma empresa privada de construções e assessoria, 
pela recusa em assinar contrato decorrente de uma 
concorrência pública de 2007 (item 1.4.1.1, TC-020.524/2008-
2, Acórdão nº 5.583/2010-2ª Câmara).

Suspensão temporária e declaração de 
inidoneidade

A suspensão temporária incide sobre a 
Administração, enquanto a declaração de 
inidoneidade incide sobre a Administração 
Pública.

Art. 87 (…)

III - suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por

prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública  (...)
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Administração x Administração Pública

O inciso XI do art. 6º da Lei n. 8.666/93 conceitua 
Administração Pública, expressando o seguinte: 
“Administração Pública – a administração direta e indireta da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica 
de direito privado sob controle do poder público e das 
fundações podr ele instituídas ou mantidas.

Já o inc. XII do mesmo art. 6º, da Lei n. 8.666/93, 
preceitua: “Administração – órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente”.

Suspensão temporária e alcance segundo o entendimento 
restritito do TCU

- Assunto: LICITAÇÕES. DOU de 19.03.2010, S. 1, p. 94. 
Ementa: determinação à INFRAERO para que: a) abstenha-se 
de incluir, em seus editais de licitação, cláusula impedindo a 
participação de interessados suspensos por entidade distinta 
da Administração de participar de licitações e de contratar, 
uma vez que, nos termos do art. 87, inc. III, da Lei nº 
8.666/1993, restringe-se à entidade que a aplicou; (...) (item 
1.5.1, TC-025.430/2009-5, Acórdão nº 1.166/2010-1ª 
Câmara).

- Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO. DOU de 20.04.2011, S. 1, p. 
189. Ementa: alerta à Secretaria de Administração da 
Presidência da República (SA/PR) quanto a uma 
impropriedade, em edital de pregão eletrônico, caracterizada 
pela limitação à participação de empresas em desfavor das 
quais tenha sido aplicada, por outros órgãos, a pena de 
suspensão temporária prevista no art. 87, inc. III, da Lei n°
8.666/1993, restrição indevida ao caráter competitivo do 
certame (item 1.9.2, TC-034.010/2010-6, Acórdão nº 
917/2011–Plenário).
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STJ. Suspensão abrange todos os entes.

Não há como o município, órgão da Administração 
Pública, aceitar a participação em licitação da empresa 
suspensa temporariamente por órgão fundacional 
estadual. REsp 151.567-RJ.

Suspensão temporária. Mudança de posicionamento do 
TCU.

A suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração prevista 
no inciso III do art. 87 da Lei 8.666/1993 estende-se à toda 
Administração Pública 

(...)citando julgado do Superior Tribunal de Justiça, destacou 
que o entendimento de que a suspensão imposta por um 
órgão administrativo, ou um ente federado, não se estende 
aos demais, não estaria em harmonia com o objetivo da Lei nº 
8.666/93, de tornar o processo licitatório transparente e evitar 
prejuízos e fraudes ao erário, inclusive impondo sanções 
àqueles que adotarem comportamento impróprio ao contrato 
firmado ou mesmo ao procedimento de escolha de propostas.

Acórdão n.º 2218/2011-1ª Câmara, TC-025.430/2009-5, rel. 
Min. José Múcio, revisor Min. Walton Alencar Rodrigues, 
12.04.2011.
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NOVA MUDANÇA DE ENTENDIMENTO A PARTIR DE 2012

As sanções de suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, previstas no art. 87, inciso III, da Lei 
8.666/1993, alcançam apenas o órgão ou a entidade que 
as aplicaram. Acórdão nº 3439/2012-Plenário

O edital da licitação, ao estabelecer vedações à 
participação no certame, deve ser suficientemente claro 
no sentido de que a penalidade de suspensão para licitar e 
contratar, prevista no art. 87, inciso III, da Lei 8.666/93, 
tem abrangência restrita ao órgão ou entidade que aplicou 
a sanção. Acórdão 2556/2013-Plenário

STJ. Declaração de inidoneidade e efeitos abrangentes a todas 
as esferas de governo.

Vê-se, então, que o legislador conferiu-lhe grande abrangência, e a 
consequência lógica da amplitude do termo utilizado é que a inidoneidade 
vale perante qualquer órgão público do país. Assim, se uma sociedade 
empresária forneceu remédios adulterados a um município, declarada sua 
inidoneidade, não poderá fornecer medicamentos à União. Desponta o 
caráter genérico da referida sanção cujos efeitos irradiam por todas as 
esferas de governo. REsp 520.553-RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado 
em 3/11/2009.
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Declaração de Inidoneidade e Contratos já celebrados

Acórdão n. 3002/2010 – Plenário - TCU

A declaração de inidoneidade produz efeitos para o futuro, 
não alcançando os contratos já celebrados com a empresa 
sancionada.

(...) Com amparo na moderna jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 1º 
Região, o relator concluiu que “a declaração de inidoneidade 
não dá ensejo à imediata rescisão de todos os contratos 
firmados entre as empresas sancionadas e a administração 
pública federal. Isso porque a declaração de inidoneidade 
apenas produz efeitos ex nunc, não autorizando que sejam 
desfeitos todos os atos pretéritos ao momento de sua 
proclamação”. (...)

“não seria vantajoso para a administração rescindir 
contratos cuja execução estivesse adequada para 
celebrar contratos emergenciais, no geral mais 
onerosos e com nível de prestação de serviço 
diverso, qualitativamente, daquele que seria obtido 
no regular procedimento licitatório”

STJ. Declaração de inidoneidade e efeitos ex nunc. Não 
interfere nos contratos já existentes. 

Segundo precedentes da Seção, a declaração de inidoneidade 
só produz efeito para o futuro (efeito ex nunc), sem interferir 
nos contratos já existentes e em andamento. Com isso, 
afirma-se que o efeito da sanção inibe a empresa de licitar ou 
contratar com a Administração Pública (art. 87 da Lei n. 
8.666/1993), sem, no entanto, acarretar, automaticamente, a 
rescisão de contratos administrativos já aperfeiçoados 
juridicamente e em curso de execução, notadamente os 
celebrados perante outros órgãos administrativos não 
vinculados à autoridade impetrada ou integrantes de outros 
entes da Federação (estados, Distrito Federal e municípios). 

(...)
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(...)

Todavia, a ausência do efeito rescisório automático não 
compromete nem restringe a faculdade que têm as entidades 
da Administração Pública de, no âmbito da sua esfera 
autônoma de atuação, promover medidas administrativas 
específicas para rescindir os contratos nos casos autorizados, 
observadas as formalidades estabelecidas nos arts. 77 a 80 da 
mencionada lei. No caso, está reconhecido que o ato atacado 
não operou automaticamente a rescisão dos contratos em 
curso firmados pela impetrante. Diante disso, a Seção denegou 
o mandado de segurança. MS 13.964-DF, Rel. Min. Teori Albino 
Zavascki, julgado em 13/5/2009. 

Declaração de inidoneidade e efeitos para outras
empresas.

A declaração de inidoneidade de determinada empresa só 
pode ser estendida a outra de propriedade dos mesmos sócios 
quando restar demonstrada ter sido essa última constituída 
com o propósito deliberado de burlar a referida sanção. 
Acórdão n.º 2958/2012-Plenário

E a abrangência no pregão ?

A sanção prevista no art. 87, inciso III, da Lei 8.666/93 
produz efeitos apenas em relação ao órgão ou entidade 
sancionador, enquanto a prevista no art. 7º da Lei 
10.520/02 produz efeitos no âmbito do ente federativo 
que a aplicar. Acórdão 2242/2013-Plenário. 
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Acórdão 2530/2015-Plenário

Quanto à abrangência da sanção, o impedimento de contratar 
e licitar com o ente federativo que promove o pregão e 
fiscaliza o contrato (art. 7º da Lei 10.520/02) é pena mais 
rígida do que a suspensão temporária de participação em 
licitação e o impedimento de contratar com um órgão da 
Administração (art. 87, inciso III, da Lei 8.666/93), e mais 
branda do que a declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com toda a Administração Pública (art. 87, inciso IV, 
da Lei 8.666/93). 

Requisitos para aplicar sanção do art. 7o 

Acórdão 754/2015-Plenário

A aplicação da sanção de impedimento de licitar e contratar 
com a União, estados, Distrito Federal ou municípios, em face 
de irregularidade elencada no art. 7º da Lei 10.520/02, não 
depende da comprovação de dolo ou má-fé. Requer tão 
somente a evidenciação da prática injustificada de ato ilegal 
tipificado nesse dispositivo legal. 

Sugestão – Procedimento sancionador - MPOG

1) Identificação da suposta infração na fase do procedimento 
licitatório ou da execução contratual (fiscal/gestor ou 
denuncia)

A notícia da infração deve ser reduzida a termo, ou seja, deve 
ser documentada, preferencialmente, pelo gestor/fiscal ou 
setor responsável pela execução do objeto.
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2) Autuação de processo administrativo específico contendo 
as peças iniciais necessárias (SUGERE-SE PROCESSO 
AUTÔNOMO): 

i)edital; 

ii)contrato; 

iii)empenho; 

iv) portaria de designação do fiscal, dentre outras.

3) Comunicação do suposto evento à autoridade competente para aplicar 
a penalidade (ORDENADOR DA DESPESA)

4) Comunicação ao contratado, via Ofício, com estabelecimento de prazo, 
a contar do recebimento, para oferecer justificativa em relação à suposta 
infração. (AINDA NÃO É DEFESA) 

VER MODELO I DO CADERNO DE SANÇÕES DO MPOG

Observar contagem de prazos (lei 9784/99)

Atenção: a etapa 4 é suprimível

5) Análise da justificativa apresentada pela contratada

Observar motivação: seja para acolher, seja para recusar a justificativa.

6) Não acolheu a justificativa: Oficiar para defesa prévia (VIDE MODELO II 
DO CADERNO DE SANÇÕES DO MPOG)

Deverá ser feita, via ofício, para apresentação de defesa prévia, contendo a 
descrição detalhada da suposta infração, as conclusões quanto à análise 
das justificativas apresentadas, se houver, devendo também indicar a 
infração cometida com a correspondente sanção prevista, caso não sejam 
acatados os argumentos da defesa. Prazos: art. 87, § 2 e 3.
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7) Análise da defesa prévia apresentada – emissão de 
relatório ou Nota Técnica

ENTRE ESSAS DUAS FASES PODERÁ HAVER UM ATO CHAMADO 
“SANEAMENTO DO PROCESSO”

8) Envio do processo para autoridade competente para 
aplicar a sanção (VIDE MODELO DE NOTIFICAÇÃO)

Opções: acolhe ou não o relatório/nota técnica

9) Recurso

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei 
cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da 
lavratura da ata, nos casos de:

f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa;

III - pedido de reconsideração, de decisão de Ministro de Estado, ou Secretário 
Estadual ou Municipal, conforme o caso, na hipótese do § 4o do art. 87 desta 
Lei, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.

Publicidade:

Restrita para advertência e multa (APENAS SICAF)

Ampla para suspensão/declaração de inidoneidade/ rescisão

(PUBLICAÇÃO NO DOU E SICAF) 
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PRESCRIÇÃO

• Não há prazo fixado na legislação de licitações.

• Doutrina e Jurisprudência acolhem o prazo de 5 anos (relação
de direito público)

• Lei nº 9.873/1999 - Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação 
punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no 
exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à 
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no 
caso de infração permanente ou continuada, do dia em que 
tiver cessado.

É possível aplicação de penalidade após o término do prazo 
de vigência do contrato ?

ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº-51

“A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de 
vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, 
permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de 
descumprimento de alguma de suas condições, mesmo 
depois de expirada a vigência contratual. ”(grifos nossos)

Ressalva: advertência

Competência para aplicar sanções no SRP

GERENCIADOR: 

Dec. 7892/13

Art. 5º Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos 
de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e 
ainda o seguinte:

IX - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as 
penalidades decorrentes de infrações no procedimento 
licitatório; 

X - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as 
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na 
ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações 
contratuais, em relação às suas próprias contratações.
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PARTICIPANTE

Art. 6 (...)

§ 1º Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla 
defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou 
do descumprimento das obrigações contratuais, em relação 
às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao 
órgão gerenciador.

Não Participante – (CARONA)

§ 7º Compete ao órgão não participante os atos relativos à 
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações 
contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla 
defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 
relação às suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao órgão gerenciador.

Sugestões de providências internas (preventivas) 
relacionados à aplicação de sanções a serem adotadas pelos 
órgãos:

1) Elaboração de manual ou cartilha para o órgão, contendo 
previsões relacionadas às responsabilidades, procedimentos, 
definições conceituais, dentre outros

2) Elaboração de normativo interno, a exemplo de Portaria, 
com a previsão das atribuições e competências 
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3) Criação de comissão temporária ou permanente, formada por
servidores, para atuar em processo administrativo sancionador.

4) Inserção, no termo de referência, projeto básico, edital e contrato,
de cláusulas prevendo definições mais precisas das infrações e
correspondentes sanções, direitos, obrigações, responsabilidades,
inexecução e rescisão contratual bem definidas, tanto para a fase de
licitação quanto para a fase de execução do objeto.

5) Capacitação constante de servidores em relação às matérias
relacionadas às sanções contratuais.


