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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, 



 
 

 127 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


