
  
 

 

Aplicação de Sanções e 
Responsabilidade do Agente Público 
por Ações e Omissões 

Utilização das ferramentas de sancionamento e atuação efetiva na análise de recursos 
interpostos, visando a dirimir conflitos entre a Administração e licitantes / contratados. 

 

Objetivo 

Capacitar os servidores com as boas práticas de instrução e condução dos 
procedimentos destinados a aplicar sanções às empresas por infrações cometidas no 
curso das licitações e na execução contratual, bem como conscientizá-los da 
responsabilidade dos agentes por ações ou omissões no desempenho de suas 
atribuições, à luz da legislação de regência e das orientações do Tribunal de Contas da 
União – TCU. 

Programa 

MÓDULO 01. Noções preliminares sobre o devido processo administrativo 
sancionador: 

 Quais as normas que regem o processo administrativo? 

 O rito processual possui regramento legal? 

 Quais os princípios norteadores do processo administrativo? 

 O que motiva a aplicação de sanções? 

 Quais as finalidades das sanções? 

 Apuração de responsabilidade é ato vinculado ou discricionário? 

  

MÓDULO 02. Sanções em espécie: 

 Quais as sanções administrativas previstas na legislação que podem ser impostas às 
licitantes e às contratadas? 

 É possível aplicar sanção após extinção de um contrato (prazo prescricional)? 



  
 

 

 A concessão de defesa prévia à empresa é obrigatória? 

 A condução do processo compete a quem? 

 Qual é a autoridade competente para aplicar a sanção? 

 Quais os prazos de defesa e de recurso? 

 A partir de quando começa a correr o prazo do recurso? 

 O recurso interposto possui efeito suspensivo? 

 Qual a diferença entre as multas moratória e compensatória? 

 É possível aplicar sanção sem previsão no instrumento? 

 Qual a disciplina legal quanto ao pagamento da multa? 

 Quais os cuidados no recebimento da apólice de garantia para fins de sua execução? 

 As Sanções precisam ser publicadas no DOU? 

 Qual a diferença entre a sanção do art. 87, III, 8.666/93 e art. 7º, 10.520/2002? 

 O descredenciamento do SICAF é sanção autônoma do Impedimento de licitar/contratar? 

 Qual a abrangência da sanção prevista no art. 87, III, 8.666/93 e no art. 
7º, caput, 10.520/2002? 

 É possível aplicar sanções da 8.666/93 num contrato decorrente de pregão? 

 Qual a diferença entre a sanção de inidoneidade do art. 87, IV, 8.666/93 e do art. 46, 
LOTCU? 

 A partir de quando começam a surtir os efeitos da sanção imposta? 

 Quais os efeitos das sanções nos contratos e nas ARP em curso? 

  

MÓDULO 03. Rito procedimental – atos e fases 

 Há algum normativo que trata de condutas e dosimetria na aplicação das sanções? 

 Há manuais que tratam do procedimento de apuração de responsabilidade? 

 Quais os atos e fases do procedimento apuratório? 

  

MÓDULO 04. Responsabilidade do agente público por ação e omissão 



  
 

 

 Qual a diferença entre responsabilidade subjetiva e objetiva? Qual delas se aplica aos 
Agentes Públicos perante o TCU? 

 Quais os tipos de responsabilização os Agentes Públicos estão submetidos? 

 Quais agentes estão passíveis de responsabilização por atos comissos ou omissivo? 

 O servidor pode se recusar a assumir o encargo de Pregoeiro, Membro de Comissão de 
licitação, Fiscal ou 

 Gestor do Contrato? 

 O encargo de Fiscal e de Gestor de Contratos é remunerado? 

 A falta de capacitação ou de anuência do servidor pode ser motivo para excluir sua 
responsabilidade? 

 Qual a responsabilidade do Parecerista Jurídico? 

 Qual a responsabilidade do Ordenador de Despesas? 

Instrutor 

 

Jerry Adriani Ramos Cirqueira 

Especialista em Gestão Pública. Bacharel, Bacharel em Direito e em Administração de 
Empresas. Atualmente é ocupante do Cargo Público Efetivo da Carreira de Analista do 
Ministério Público Da União – MPU, lotado na Procuradoria-Geral do Trabalho e em 
lotação provisória na Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região – PRT-
10/MPT/MPU, onde exerce a função de Assessor Jurídico do Procurador-Chefe nos 
assuntos relacionados à ordenação de despesas. Trabalha com licitações e contratos 
há mais de 10 (dez) anos, atuando como: Chefe da Seção de Licitações; Pregoeiro; 
Presidente da Comissão Permanente e Especial de Licitações. Professor no Ministério 
Público do Trabalho (MPT), na Escola Superior do Ministério Público da União 
(ESMPU), na Escola de Administração Fazendária (ESAF), na Escola Nacional de 
Administração Pública (ENAP) e na iniciativa privada, ministrando diversos Cursos 
sobre licitações e contratos, entre os quais: Diálogos com o TCU: entenda as mais 
relevantes decisões da Corte de Contras sobre licitações e contratos; Como Licitar e 
Gerir Contratos à Luz da Nova IN 05/2017-SG/MP e da Jurisprudência do TCU; 



  
 

 

Aplicação de Sanções e Responsabilidade do Agente Público por Ações e Omissões; 
Sistema de Registro de Preços para compras e serviços, incluídas as alterações 
promovidas pelo Decreto 9.488, de 30 de agosto de 2018; Elaboração de Termo de 
Referência e Projeto Básico; Elaboração de Editais; Formação de Pregoeiros, com 
Prática no Pregão Eletrônico; Recursos Administrativos, com ênfase no Pregão 
Eletrônico. 

 


