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LEI N. 6.112, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2018  
 
Dispõe sobre a implementação de Programa de Integridade em pessoas jurídicas 

que firmem relação contratual de qualquer natureza com a administração pública 

do Distrito Federal em todas as esferas de poder 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 

 
   A Lei dispõe sobre a implementação de Programa de Integridade em 
pessoas jurídicas que firmem relação contratual de qualquer natureza com a 
administração pública do Distrito Federal em todas as esferas de poder e dá 
outras providências.  
 
   Segundo a norma, fica estabelecida a obrigatoriedade de 
implementação do Programa de Integridade em todas as pessoas jurídicas que 
celebrem contrato, consórcio, convênio, concessão, parceria público-privada e 
qualquer outro instrumento ou forma de avença similar, inclusive decorrente de 
contratação direta ou emergencial, pregão eletrônico e dispensa ou 
inexigibilidade de licitação, com a administração pública direta ou indireta do 
Distrito Federal em todas as esferas de poder, com valor global igual ou superior 
a R$ 5.000.000,00.  
 
     O art. 25, § 4º, da Nova Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos9, que disciplina a necessidade de previsão obrigatória de 
implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor nas 
contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto – os quais 
correspondem, nos termos do art. 6º, inciso XXII, da Lei nº 14.133/2021, àqueles 
cujos valores estimados superam R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) 

 
99 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. 
[...] 
§ 4º Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a 
obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) 
meses, contado da celebração do contrato, conforme regulamento que disporá sobre as medidas a serem 
adotadas, a forma de comprovação e as penalidades pelo seu descumprimento. 
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–, “no prazo de 6 (seis) meses, contados da celebração do contrato, conforme 
regulamento que disporá as medidas a serem adotadas, a forma de comprovação 
e as penalidades pelo seu descumprimento”.  
 
    Essa obrigatoriedade já vinha regulamentada tanto na Lei Distrital 
nº 6.112, de 2 de fevereiro de 2018, quanto no Decreto nº 40.388, de 14 de 
janeiro de 2020 e nas Portarias nº 53, 121 e 157, todas de 2020, da Controladoria-
Geral do Distrito Federal, de modo a conferir plena eficácia ao referido dispositivo 
da Nova Lei de Licitações.  
 
     No entanto, por força do disposto no art. 24, § 4º da Constituição 
Federal, fica suspensa a exigibilidade da implantação do programa para 
contratações de valor inferior ao previsto na lei geral, além de se dever observar 
o prazo para instauração do programa agora previsto na nova lei de licitações, 
nos termos do Parecer n. 235/2021-PGDF/PGCONS. 
 

3. Conclusões  
 
   Pelo exposto, entende-se que a Lei continua vigente e eficaz, exceto 
quanto aos dispositivos que tratam do valor mínimo previsto para se exigir a 
implantação do programa e o prazo para sua instauração a partir da contratação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


