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COMPETÊNCIA 
CONSTITUCIONAL 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as 
modalidades, para a administração pública, direta e indireta, incluídas 
as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, nas diversas 

esferas de governo, e empresas sob seu controle;

XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as 
modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e 

fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e 

sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



Fundamento Constitucional
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras 
e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

__________________________________________________________________

A opção que a Constituição Federal quer ver realizada por meio de certames 
seletivos públicos vincula todos os gestores, no Executivo, no Legislativo e no 
Judiciário, traduzindo a existência de: (a) um princípio, no sentido de que há o 
dever geral de contratar através de licitação, admitindo-se, excepcionalmente, a 
contratação direta, ou seja, sem licitação, somente nas hipóteses previstas em lei; 
(b) um processo, na acepção de que a competição e o contrato são o resultado de 
um processo jurídico-administrativo formal; e (c) um procedimento, por que cada 
processo deve seguir o rito preestabelecido pertinente. (TCU:2004)



PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS 

Art. 37, CF, caput

Legalidade
Impessoalidade
Moralidade
Publicidade
Eficiência



 ISONOMIA  /  
IMPESSOALIDADE

Lei 8.666, artigo 3º:

§ 1º - É vedado aos agentes públicos:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 
convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu 
caráter competitivo [...] e estabeleçam preferências 
ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou 
domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato [...]
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ORIENTAÇÕES DO TCU – art. 3°, I

Nas licitações públicas é vedado aos agentes públicos:

- admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas 
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter 
competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer 
outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico 
objeto do contrato; 

- estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, 
trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas 
brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, 
modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos 
financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no 
2º do art. 3º da Lei nº 8.666/1993.
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OBTENÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA

No que se refere à relação entre vantajosidade e economicidade, 
destacam-se:

a) a busca pela economicidade não pode resultar em prejuízo ao 
interesse público, com contratos que sejam ineficientes, em termos 
de gestão ou ambientalmente;

b) mesmo na licitação que considere o menor preço, as 
especificações técnicas do objeto a ser adquirido devem ser as 
necessárias e suficientes para identificá-lo ao mercado fornecedor, 
assim como as condições necessárias à sua execução;

c) no caso de melhor técnica ou técnica e preço existirão fatores de 
ordem técnica a serem considerados na escolha da melhor proposta. 
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OBTENÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA – JURISPRUDÊNCIA (TCU)

[…] É aquela que ofereça o bem ou serviço requerido na licitação pelo menor preço, 
sem prejuízo da qualidade do produto ou serviço ofertado. Mesmo que a maior 
vantagem oferecida à Administração não seja, necessariamente, o menor preço, um 
preço menor representará, inexoravelmente, uma vantagem maior, quando mantidas 
as demais condições. (…)

O dever de buscar a contratação mais vantajosa impõe, portanto, a necessidade de 
fixação de limites superiores e inferiores para especificação do objeto. Acima deles, o 
gasto pode ser superior ao necessário, abaixo, a contratação pode resultar inútil.

Essas especificações mínimas, até o advento do dever legal de a Administração 
buscar a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas suas contratações, 
deviam respeitar estritamente as características indispensáveis a dotar o bem ou o 
produto contratado de aptidão para suprir a necessidade que motivou a instauração do 
procedimento licitatório. (…)

 Assim, se, por exemplo, a Administração tivesse necessidade de realizar uma 
escavação para abrir ruas, a especificação do objeto a ser contratado deveria observar 
as características que tornassem o produto a ser adquirido apto a escavar e 
movimentar a terra nas quantidades e prazos tecnicamente justificáveis, tais como 
capacidades volumétrica e de carga, potência, manobrabilidade, consumo etc. 8



VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO

Lei 8.666, art. 41 - A Administração não pode 
descumprir as normas e condições do edital, ao 
qual se acha estritamente vinculada.

Lei 8666/93, art. 44, § 2o - Não se considerará 
qualquer oferta de vantagem não prevista no 
edital [...].
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VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - JURISPRUDÊNCIA

Atente para o principio da vinculação ao instrumento convocatório, bem assim 
abstenha-se de efetuar exigências que comprometam o caráter competitivo 
do certame, em desacordo com o art. 3°, caput e § 1°, inciso I, da Lei no 
8.666/1993. Acórdão TCU 112/2007 Plenário

Ao examinar o assunto no primeiro momento (...), compreendi como 
adequadas as proposições então formuladas (...), uma vez que as 
irregularidades noticiadas nos autos configuram risco de inobservância, no 
processo licitatório, dos princípios da competição e da isonomia, alem da 
possibilidade de frustração da escolha da proposta mais vantajosa, 
entendendo oportuna, desse modo, a manifestação do gestor. Acórdão TCU 
1162/2006 Plenário (Voto do Ministro Relator)

A violação de princípios básicos da razoabilidade, da economicidade, da 
legalidade e da moralidade administrativa, e a desobediência as diretrizes 
fundamentais da licitação publica, no caso, a isonomia entre licitantes, o 
julgamento objetivo, a vinculação ao instrumento convocatório, bem como o 
caráter competitivo do certame constituem vícios insanáveis que ensejam a 
fixação de prazo para exato cumprimento da lei, no sentido de declarar a 
nulidade do certame. Acórdão TCU 6198/2009 Primeira Câmara 10



JULGAMENTO OBJETIVO

Lei 8.666/93

Art. 44 - No julgamento das propostas, a Comissão 
levará em consideração os critérios objetivos 
definidos no edital ou convite [...].

§ 1o  É vedada a utilização de qualquer elemento, 
critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou 
reservado que possa ainda que indiretamente elidir 
o princípio da igualdade entre os licitantes. 
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ETAPAS QUE ANTECEDEM A 
CONTRATAÇÃO

 FASE INTERNA

- IDENTIFICAR AS NECESSIDADES

- VERIFICAR A VIABILIDADE ECONÔMICA E 
JURIDICA DA CONTRATAÇÃO

- VERIFICAR SE HÁ COMPETIÇÃO ENTRE OS 
PROVÁVEIS FORNECEDORES/PRESTADORES 
DE SERVIÇOS



JULGAMENTO OBJETIVO - JURISPRUDÊNCIA

A violação de princípios básicos da razoabilidade, da 
economicidade, da legalidade e da moralidade 
administrativa, e a desobediência as diretrizes 
fundamentais da licitação publica, no caso, a isonomia 
entre licitantes, o julgamento objetivo, a vinculação ao 
instrumento convocatório, bem como o caráter 
competitivo do certame constituem vícios insanáveis 
que ensejam a fixação de prazo para exato 
cumprimento da lei, no sentido de declarar a nulidade 
do certame. Acórdão TCU 6198/2009 Primeira Câmara 
(Sumário)
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Contrato Administratio

Definição coitda io art.  2º , parágrafo úinico, da Leni iº 
8 666/93:

  “Coisnidera-se coit.rat.o t.odo e qualquer ajust.e eit.re órgão 
ou eitdades da Admniinist.ração Públnica e partculares, em 
que haja um acordo de voit.ades para a formação de 
víiculo e a estpulação de obrnigações recíprocas, seja qual 
for a deiomniiação utlniiada ” 



Característcas dos Contratos Administratios

a) Consensual: coisubst.aicniado em acordo de voit.ades 
b) Formal: ião bast.a o coiseiso das part.es, é iecessárnia a 
obedniêicnia a cert.os requnisnit.os, como os est.abelecnidos ios art.s  60 
a 62 da Leni 8 666/93 
c) Oneroso: remuierado ia forma coiveicnioiada 
d) Cumulatio: compeisações recíprocas e equnivaleit.es para as 
part.es 
e) Sinalagmátco: recniprocnidade de obrnigações 
f) De adesão: as cláusulas são nimpost.as uinilat.eralmeit.e 
g) Personalíssimo: exnige coifaiça recíproca eit.re as part.es  É 
niit.unit.u persoiae, porque o coit.rat.o represeit.a a melhor propost.a 
eit.re as apreseit.adas 
h) Exige licitação préiia, salvo ias hnipót.eses excepcnioianis prevnist.as 
em leni 



Aspectos regedores dos Contratos 
Administratios

- Presença da administração pública como poder público: A 
Administração possui uma série de prerrogativas são extensíveis ao 
contratado

- Obediência à forma prescrita em lei - a forma é essencial, para 
benefício tanto da Administração quanto do contratado, para fins de 
controle da legalidade;

- Condição pessoal do contratado, apurada em procedimento 
licitatório, é essencial na relação contratual Administração-particular;

- Presença de cláusulas exorbitantes - tais como exigência de 
garantia, alteração, rescisão unilateral, fiscalização, aplicação de 
penalidades, anulação e retomada do objeto



Aspectos regedores dos Contratos 
Administratios

- Procedimento legal - a lei estabelece uma série de 
procedimentos obrigatórios para a celebração dos contratos como 
motivação, autorização pela autoridade competente, indicação de 
recursos orçamentários e licitação;

- Mutabilidade - decorre do poder de alteração unilateral que possui 
a Administração;

- Natureza de contrato de adesão - todas as cláusulas dos 
contratos administrativos são fixadas unilateralmente pela 
Administração, fixando as condições em que pretende contratar com 
o particular.



CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO

- Definição precisa e suficiente do objeto licitado é 
indispensável.

Súmula 177 – TCU

A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra 
indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do 
postulado de igualdade entre os licitantes, do qual é subsidiário o 
princípio da publicidade, que envolve o conhecimento, pelos 
concorrentes potenciais das condições básicas da licitação, 
constituindo, na hipótese particular da licitação para compra, a 
quantidade demandada uma das especificações mínimas e 
essenciais à definição do objeto do pregão.



CONTRATOS EM ESPÉCIE

a) Contrato de prestação de serviço: é a contratação de 
atividades privadas de que a Administração necessita. Difere 
da concessão, porque o prestador é mero executor material 
para o Poder Público, não tendo poderes. Ademais, o usuário 
não mantém relação jurídica com o contratado, e sim com a 
Administração, e a remuneração não é tarifa (art. 6º, II, da Lei 
8.666/93).

b) Contrato de obra: refere-se a construções, reformas ou 
ampliações de coisas, bem como à fabricação de produtos, 
podendo ser celebrado por meio de: empreitada por preço 
global ou por preço unitário, tarefa ou empreitada integral (art. 
6º, I, da Lei 8.666/93).



CONTRATOS EM ESPÉCIE

c) Contrato de fornecimento: contrato em que o Poder 
Público adquire bens móveis e semoventes, necessários à 
execução da obra, serviço ou atividade administrativa. O 
conteúdo é a compra e venda.



CONTRATOS EM ESPÉCIE - CONCESSÃO

a) Concessão de uso de bem público: pressupõe a utilização 
especial de um bem público pelo particular, por razões de 
interesse público, exigindo prévio procedimento licitatório.

b) Concessão comum de serviço público: é a delegação de 
sua prestação feita pelo poder concedente, mediante licitação, 
na modalidade de concorrência, que terá procedimento 
diferenciado à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que 
demonstre capacidade para prestá-lo, por sua conta e risco, e 
por prazo determinado (art. 2º, II, da Lei 8.987/95). Pode ser ou 
não precedido de obra pública.

c) Concessão especial de serviço público: essas 
concessões foram denominadas parcerias público-privadas e 
foram instituídas pela Lei 11.079/04.



CONTRATOS EM ESPÉCIE - PERMISSÃO

É a delegação, a título precário, mediante 
licitação, da prestação de serviços públicos, 
feita pelo poder concedente à pessoa física ou 
jurídica que demonstre capacidade para seu 
desempenho, por sua conta e risco. Formaliza-
se por meio de contrato de adesão.



CONTRATOS EM ESPÉCIE – CONTRATO DE 
GESTÃO

É uma figura que está sendo muito utilizada nas atuais 
Reformas Administrativas. Podem ser celebrados:

- entre a Administração Direta e a Indireta, constituindo as 
agências executivas;

- entre a Administração e um particular, formando-se as 
organizações sociais e;



CONTRATOS EM ESPÉCIE – CONVÊNIO E 
CONSÓRCIO

Convênio é o acordo firmado por entidades políticas, de 
qualquer espécie, ou entre elas e particulares, para a 
realização de objetivos de caráter comum, recíprocos. É 
diferente do contrato administrativo em que o objetivo não é 
comum (algumas regras estão previstas no art. 116 da Lei 
8.666/93).

Consórcio consiste no acordo de vontades firmado entre 
entidades estatais da mesma espécie para a realização de 
objetivos de interesses comuns. Ex.: consórcio entre dois 
Municípios.



CONVÊNIO E CONSÓRCIO - Partcularidades

a) Os participantes não são denominados partes, mas sim, 
partícipes.

b) Os interesses são coincidentes e não opostos, como no 
contrato.

c) Poderá se constituir como ato coletivo.

d) Cada um colabora de acordo com suas possibilidades, e a 
responsabilidade recai sobre todos, consistindo em uma 
cooperação associativa, entretanto não adquire personalidade 
jurídica, não tem representante legal, nem órgão diretivo.

e) Admite-se denunciá-lo quando quiser.



CONVÊNIO E CONSÓRCIO - Partcularidades

f) É instrumento de descentralização (é forma de fomento).

g) depende de autorização legislativa (obrigatória quando 
necessário repasse de verbas não previstas no orçamento e, 
em qualquer caso, deve ser dada ciência à Casa Legislativa).

h) As verbas só podem ser utilizadas no próprio convênio e 
estão sujeitas a controle pelo Tribunal de Contas.

i) Nos consórcios e nos convênios, aplica-se, no que couber, a 
Lei 8.666/93.



 CONSÓRCIO - Conceito

O consórcio público foi definido pela Lei 11.107/05, 
constituindo associação de pessoa jurídica de direito público ou 
de direito privado e formaliza-se por meio de contrato. Os 
objetivos serão determinados pelos entes da Federação que se 
consorciarem. Para o cumprimento desses objetivos, o 
consórcio poderá firmar convênios, contratos ou acordos de 
qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e 
subvenções de outras entidades e órgãos do governo, 
promover desapropriações e instituir servidores, ser contratado 
pela Administração Direta e Indireta, com dispensa de licitação, 
podendo, ainda, emitir documentos de cobrança e realizar 
atividades de arrecadação de tarifa ou outros preços públicos 
pela prestação de serviços ou uso de bens. Por fim, pode 
também outorgar concessão, permissão ou autorização de 
obra ou serviço.



 Como formalizar o contrato

Obrigatoriedade do instrumento de contrato

§ 4º É dispensáiel o "termo de contrato" e facultada a 
substtuição prevnist.a iest.e artgo, a crnit.érnio da 
Admniinist.ração e independentemente de seu valor, ios 
casos de compra com eit.rega nimedniat.a e niit.egral dos beis 
adqunirnidos, dos quanis ião result.em obrnigações fut.uras, 
niiclusnive assnist.êicnia t.écinica ” [Leni 8 666/1993, art.  62, §4º]



Como formalizar o contrato

9 2 1  formalniie seus coit.rat.os ios casos de t.omada de 
preços e coicorrêicnia, bem assnim ia dnispeisa ou 
niiexnignibnilnidade de lnicnit.ação, cujo valor est.eja compreeidnido 
ios lnimnit.es das modalnidades t.omada de preços e 
coicorrêicnia e ias coit.rat.ações de qualquer valor das 
quanis result.em obrnigações fut.uras, de acordo com os 
comaidos do art.  62, caput, e §4º da Leni i  8 666/1993; 
[Acórdão TCU 589/2010 – Prnimenira Câmara]

[abst.eiha-se de] 9 2 4  aut.orniiar a prest.ação de servniços 
sem formalniiar o devnido t.ermo de coit.rat.o, niifrniigniido o 
dnispost.o ios artgos 38, niicniso X, 60 e 62 da Leni 8 666/93; e 
[Acórdão TCU 423/2011 – Pleiárnio]



Contrato ierbal com a Administração

É nulo e de nenhum efeito o contrato ierbal com a 
Admniinist.ração, salvo o de pequeias compras de proit.o 
pagameit.o, assnim eit.eidnidas aquelas de valor ião 
supernior a 5% (cniico por ceit.o) do lnimnit.e est.abelecnido io 
art.  23, niicniso II, alíiea "a" dest.a Leni, fenit.as em regnime de 
adniait.ameit.o ”



 Lairatura dos contratos

Art.  60  Os coit.rat.os e seus adnit.ameit.os serão lairados 
nas repartções niit.eressadas, as quanis mait.erão arqunivo 
croiológnico dos seus aut.ógrafos e regnist.ro snist.emátco do 
seu ext.rat.o, salio os relatvos a direitos reais sobre 
imóieis, que se formalniiam por niist.rumeit.o lavrado em 
cart.órnio de iot.as, de t.udo juit.aido-se cópnia io processo 
que lhe deu ornigem  [Leni 8 666/1993]



Distnção entre aditamento e apostlamento

Art.  60  Os coit.rat.os e seus aditamentos serão lairados 
nas repartções niit.eressadas (   ) [Leni 8 666/1993]

Art.  61   Todo coit.rat.o deve meicnioiar os iomes das part.es e os de seus 
represeit.ait.es, a fialnidade, o at.o que aut.orniiou a sua lavrat.ura, o iúmero 
do processo da lnicnit.ação, da dnispeisa ou da niiexnignibnilnidade, a sujenição dos 
coit.rat.ait.es às iormas dest.a Leni e às cláusulas coit.rat.uanis 

Parágrafo úinico   A publicação resumnida do instrumento de 
contrato ou de seus aditamentos ia nimpreisa ofcnial, que é 
coidnição niidnispeisável para sua efcácia, será provnideicniada pela 
Admniinist.ração at.é o quniit.o dnia útl do mês seguniit.e ao de sua 
assniiat.ura, para ocorrer io praio de vniit.e dnias daquela dat.a, qualquer 
que seja o seu valor, aniida que sem ôius, ressalvado o dnispost.o io art.  
26 dest.a Leni 



Distnção entre aditamento e apostlamento

“A varniação do valor coit.rat.ual para faier face ao reajuste 
de preços prevnist.o io próprnio coit.rat.o, as atualizações, 
compensações ou penalizações fiaiceniras decorreit.es das 
coidnições de pagameit.o iele prevnist.as, bem como o 
empenho de dotações orçameit.árnias suplemeit.ares at.é o 
lnimnit.e do seu valor corrnignido, não caracterizam alteração do 
mesmo, podendo ser registrados por simples apostla, 
dispensando a celebração de aditamento”  [Art.  65, §8º, 
Leni 8 666/1993]



Distnção entre aditamento e apostlamento

Fluxo para formalização de termo aditio

Foit.e:  Barral, Dainiel de Aidrade Olnivenira  Gestão e fscalização de contratos administratios. Brasílnia: Eiap, 2016 



 Distnção entre aditamento e apostlamento

9 1 1  ias próxnimas lnicnit.ações abstenha-se de realizar 
alterações em contratos sem que seja precedida de 
termos aditios, em at.eidnimeit.o ao que dnispõe os art.s  60 
e 65, da Leni 8 666/93, a exemplo do que foni nideitfcado em 
relação Coit.rat.o 002/2011 refereit.e à obra de nimplait.ação 
do Aift.eat.ro do Campus Florest.a em Cruieniro do Sul; 
[Acórdão TCU 2590/2012-Pleiárnio]



Cláusulas necessárias

Art.  55 [Leni 8 666/1993]   São cláusulas iecessárnias em t.odo 
coit.rat.o as que est.abeleçam:

I - o objet.o e seus elemeit.os caract.erístcos;

II - o regnime de execução ou a forma de foriecnimeit.o;

III - o preço e as coidnições de pagameit.o, os crnit.érnios, dat.a-base 
e perniodnicnidade do reajust.ameit.o de preços, os crnit.érnios de 
at.ualniiação moiet.árnia eit.re a dat.a do adnimplemeit.o das 
obrnigações e a do efetvo pagameit.o;

IV - os praios de niiícnio de et.apas de execução, de coiclusão, de 
eit.rega, de observação e de recebnimeit.o definitvo, coiforme o 
caso;

 



Cláusulas necessárias

X - as coidnições de nimport.ação, a dat.a e a t.axa de câmbnio para 
coiversão, quaido for o caso;

XI - a vniiculação ao ednit.al de lnicnit.ação ou ao t.ermo que a 
dnispeisou ou a niiexnigniu, ao coivnit.e e à propost.a do lnicnit.ait.e 
veicedor;

XII - a legnislação aplnicável à execução do coit.rat.o e 
especnialmeit.e aos casos omnissos;

XIII - a obrnigação do coit.rat.ado de mait.er, durait.e t.oda a 
execução do coit.rat.o, em compatbnilnidade com as obrnigações 
por ele assumnidas, t.odas as coidnições de habnilnit.ação e 
qualnifcação exnignidas ia lnicnit.ação 

 



Cláusulas necessárias
Foro competente

Leni 8 666/1993, art.  55, § 2o  Nos coit.rat.os celebrados pela 
Admniinist.ração Públnica com pessoas fsnicas ou jurídnicas, niiclusnive 
aquelas domnicnilniadas io est.raigeniro, deverá coist.ar 
iecessarniameit.e cláusula que declare competente o foro da 
sede da Administração para dnirnimnir qualquer quest.ão 
coit.rat.ual, salvo o dnispost.o io § 6o do art.  32 dest.a Leni 

Exceções: 

1 lnicnit.ação niit.eriacnioial cujo pagameit.o será fenit.o por fiaicniameit.o 
coicednido por orgainismo niit.eriacnioial do qual o panis faça part.e ou por 
agêicnia est.raigenira de cooperação;

2  compra de equnipameit.os fabrnicados e eit.regues io ext.ernior 
 



Cláusulas necessárias em outros instrumentos

§ 2o  Em "cart.a coit.rat.o", "iot.a de empeiho de despesa", 
"aut.orniiação de compra", "ordem de execução de servniço" 
ou out.ros niist.rumeit.os hábenis aplnica-se, io que couber, o 
dnispost.o io art.  55 dest.a Leni  [Leni 8 666/1993, art.  62]

“Cart.a-coit.rat.o, iot.a de empeiho, aut.orniiação de compra ou ordem 
de execução de servniço são documeit.os manis snimples utlniiados para 
substt.unição de coit.rat.os  A esses niist.rumeit.os aplnicam-se, io que 
couber, exnigêicnias do t.ermo de coit.rat.o  Exemplo: descrnição do 
objet.o, preço, praios, coidnições de execução, coidnições de 
pagameit.o, regnime de execução, obrnigações e dnirenit.os das part.es, 
deit.re out.ras.” [Foit.e: BRASIL  Trnibuial de Coit.as da Uinião  Licitações e contratos: 
orientações e jurisprudência. 4. ed. rei., atual. e ampl. Brasília: 2010.]



Garanta Contratual (art.56)

a) Permitir que a administração se resguarde de 
eventuais insucessos na contratação, em função da falta 
de condições econômicas na execução contratual, por 
parte do vencedor do certam;

b) Faculdade que pode ser utilizada, de acordo com a 
peculiaridade de cada caso;

Atenção: Em determinadas situações a exigência de caução 
pode implicar em comprometimento à competitividade, vedada 
no inciso I, do §1º, do art. 3º da Lei de Licitações, tendo em 
vista a possibilidade de inviabilizar a participação de 
interessados que, embora possuam capacidade de oferecer o 
objeto pretendido pelo Poder Público, encontram óbice, 
empecilho ou desestímulo na utilização de valores elevados 
como garantia contratual.



Garanta Contratual (art.56)

c) A discricionariedade de imposição de garantia 
contratual encontra limite na essencialidade de sua 
exigência, sob pena de comprometimento da 
competitividade, essencial à disputa licitatória.

Obediência à CF/88 (art. 37, XXI) – exigências de 
qualifcação técnica e econômica no processo de licitação 
deverão se limitar às imposições indispensáveis à 
garantia do cumprimento das obrigações.



Coniocação para assinatura do contrato

Art.  64  [Leni 8 666/1993]  A Admniinist.ração coivocará 
regularmeit.e o niit.eressado para assniiar o t.ermo de 
coit.rat.o, acenit.ar ou retrar o niist.rumeit.o equnivaleit.e, 
dentro do prazo e condições estabelecidos, sob peia de 
decair o direito à contratação, sem prejuíio das saições 
prevnist.as io art.  81 dest.a Leni 

§ 1o  O prazo de coniocação poderá ser prorrogado uma 
iez, por igual período, quaido solnicnit.ado pela part.e 
durait.e o seu t.raiscurso e desde que ocorra motvo 
justfcado acenit.o pela Admniinist.ração 



Coniocação para assinatura do contrato

Coniocação de licitantes remanescentes

Leni 8 666/1993  § 2o  É facult.ado à Admniinist.ração, quaido 
o coivocado ião assniiar o t.ermo de coit.rat.o ou ião 
acenit.ar ou retrar o niist.rumeit.o equnivaleit.e io praio e 
coidnições est.abelecnidos, coniocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classifcação, para faiê-lo em 
nigual praio e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classifcado, niiclusnive quait.o aos preços 
at.ualniiados de coiformnidade com o at.o coivocat.órnio, ou 
revogar a lnicnit.ação niidepeideit.emeit.e da comniiação 
prevnist.a io art.  81 dest.a Leni 



Coniocação para assinatura do contrato

§ 3o  Decorridos 60 (sessenta) dias da dat.a da eit.rega das 
propost.as, sem coivocação para a coit.rat.ação, fcam os 
licitantes liberados dos compromissos assumidos 



Coniocação para assinatura do contrato

Recusa em assinar contrato – Pregão

Art.  7º  Quem, coniocado dentro do prazo de ialidade da sua 
proposta, não celebrar o contrato, denixar de eit.regar ou 
apreseit.ar documeit.ação falsa exnignida para o cert.ame, eisejar o 
ret.ardameit.o da execução de seu objet.o, ião maitver a 
propost.a, falhar ou fraudar ia execução do coit.rat.o, comport.ar-
se de modo niinidôieo ou comet.er fraude fscal, fcará 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 prejuíio 
das mult.as prevnist.as em ednit.al e io coit.rat.o e das demanis 
comniiações leganis 



 Coniocação para assinatura do contrato

Recusa em assinar contrato - Pregão
ACÓRDÃO 754/2015- PLENÁRIO 

9 5 1  ornieit.em os gest.ores das áreas respoisávenis por coiduinir 
lnicnit.ações, niiclusnive os dos órgãos sob seu coit.role de at.uação 
admniinist.ratva e fiaicenira, para que autuem processo administratio 
com iistas à apenação das empresas que pratcarem, 
injustfcadamente, ato ilegal tpifcado no art. 7º da Lei 10.520/2002 e 
alert.em-ios de que t.al dnisposnitvo t.em carát.er abraigeit.e e abarca 
coidut.as relacnioiadas ião apeias à coit.rat.ação em sni, mas t.ambém ao 
procednimeit.o lnicnit.at.órnio e à execução da aveiça;

9 5 2  dnivulguem que est.ão sujenit.os a saições os respoisávenis por 
lnicnit.ações que ião observarem a ornieit.ação do nit.em 9 5 1 dest.e 
acórdão 



Publicidade dos contratos

Art.  61  (   ) [Leni 8 666/1993] 

Parágrafo úinico  A publicação resumnida do instrumento de 
contrato ou de seus aditamentos ia nimpreisa ofcnial, que é 
condição niidnispeisável para sua efcácia, será 
proiidenciada pela Admniinist.ração até o quinto dia útl do 
mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo 
de iinte dias daquela dat.a, qualquer que seja o seu ialor, 
aniida que sem ôius, ressalvado o dnispost.o io art.  26 dest.a 
Leni 

Administração   em 5 dias, da assinatura, encaminha para imprensa oficialImprensa Oficial publica em até 20 dias



 Publicidade dos contratos



Publicidade dos contratos

Conteúdo do extrato de contrato

Observe que os extratos de contratos, quaido da publnicação 
ia Impreisa Ofcnial, coiforme dnisposnições do art.  61 da Leni io 
8 666/1993, deiem conter o iumero do coit.rat.o, os iomes 
das part.es, o objet.o, o at.o que aut.orniiou a sua lavrat.ura, o 
iumero do processo da lnicnit.ação, da dnispeisa ou da 
niiexnignibnilnidade, valor, dat.a de assniiat.ura, praio de vnigêicnia e a 
fuidameit.ação legal, niiclusnive com a niidnicação do artgo da 
iorma utlniiada, prest.aido, assnim, as niiformações que 
permnit.am nideitfcar t.odos os at.os pratcados pelos 
admniinist.radores  [Acórdão TCU 283/2006 Segunda Câmara]



 Publicidade dos contratos



Publicidade dos contratos

Contratação direta: publicação de extrato

“Em casos específcos de contratação direta, é devnida a 
publicação do ato de ratfcação de dispensa ou de 
inexigibilidade para efcácia do ato, coiforme dnisposnições 
dos art.s  24, niicnisos III a XX IV, 25 e 26 da Leni io 8 666/1993  
Mas, não e necessária a publicação do extrato do contrato  
Devem ser evnit.adas duas publnicações de nigual assuit.o e 
gast.o desiecessárnio para a Admniinist.ração ”

[Foit.e: BRASIL  Trnibuial de Coit.as da Uinião  Lnicnit.ações e coit.rat.os: ornieit.ações e jurnisprudêicnia  4  ed  rev , 
at.ual  e ampl  Brasílnia: 2010, p  776]



 Publicidade dos contratos

Instrumento que substtuem o instrumento de contrato

“Não é exigida pela Lei de Licitações publicação do 
extrato dos instrumentos hábeis a substtuir o termo 
de contrato, a exemplo de cart.a-coit.rat.o, iot.a de 
empeiho de despesa, aut.orniiação de compra e ordem 
de execução de servniço ” 

[Foit.e: BRASIL  Trnibuial de Coit.as da Uinião  Licitações e contratos: orientações e jurisprudência. 4. ed. rei., 
atual. e ampl. Brasília: 2010, p. 777]



Duração dos contratos

Art.  57 [Leni 8 666/1993]  A duração dos coit.rat.os regnidos 
por est.a Leni fcará adstrita à iigência dos respectios 
créditos orçamentários    

ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 39, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011
 
"A VIGÊNCIA DOS CONTRATOS REGIDOS PELO ART. 57, CAPUT, DA LEI 
8.666, DE 1993, PODE ULTRAPASSAR O EXERCÍCIO FINANCEIRO EM 
QUE CELEBRADOS, DESDE QUE AS DESPESAS A ELES REFERENTES 
SEJAM INTEGRALMENTE EMPENHADAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO, 
PERMITINDO-SE, ASSIM, SUA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR."



Prorrogação x Renoiação

1) Renoiação – repetção do coit.rat.o frmado io período 
ait.ernior, o que repercut.e ião apeias ia vnigêicnia, mas 
t.ambém ios valores pagos meisalmeit.e, já que os 
pagameit.os se reiovam pelo iovo período  (ex  Servniços 
coitiuos);

2) Prorrogação – prniicnipal elemeit.o é a vnigêicnia coit.rat.ual, 
oide os praios de niiícnio das et.apas de execução, de 
coiclusão ou eit.rega sejam alt.erados (prorrogados), sem 
repercussão dniret.a io valor coit.rat.ual (ex  Uma obra ião 
seido coicluída io praio est.abelecnido io coit.rat.o)



Prorrogação x Renoiação

2) Hnipót.eses de Prorrogação admitdas em lei:

– alt.eração do projet.o ou especnifcações, pela 
Admniinist.ração;

- superveiniêicnia de fat.o excepcnioial ou nimprevnisível, 
est.raiho à voit.ade das part.es, que alt.ere 
fuidameit.almeit.e as coidnições de execução do coit.rat.o;

- niit.errupção da execução do coit.rat.o ou dnimniiunição do 
rnit.mo de t.rabalho por ordem e io niit.eresse da 
Admniinist.ração;



Prorrogação x Renoiação

– aumeit.o das quaitdades niinicnialmeit.e prevnist.as io coit.rat.o, ios 
lnimnit.es permnitdos por est.a Leni;

- nimpednimeit.o de execução do coit.rat.o por fat.o ou at.o de t.erceniro 
recoihecnido pela Admniinist.ração em documeit.o coit.emporâiea à 
sua ocorrêicnia;

- omnissão ou at.raso de provnidêicnias a cargo da Admniinist.ração, 
niiclusnive quait.o aos pagameit.os prevnist.os de que result.e, 
dniret.ameit.e, nimpednimeit.o ou ret.ardameit.o ia execução do 
coit.rat.o, sem prejuíio da saições leganis aplnicávenis aos respoisávenis 

Fora dessas hipóteses, caso o atraso seja decorrente de culpa exclusiia do contratado, 
poderá ser prorrogada sua iigência, mas aplicar-se-à as sanções pertnentes, pelo atraso 

na execução contratual. 



PRORROGAÇÃO E O ART. 42 LRF

É vedado ao agente público, nos últimos 
dois quadrimestres do seu mandato, 
contrair obrigação de despesa que não 
possa ser paga integralmente dentro dele. 

Em que momento se pode considerar 
consumado o ato de contrair obrigação de 
despesa? 



 Duração dos contratos

Exceções:

[Art.  57, I, Leni 8 666/1993] - aos projetos cujos produt.os est.ejam 
coit.emplados ias met.as est.abelecnidas no Plano Plurianual, os quanis 
poderão ser prorrogados se houver niit.eresse da Admniinist.ração e desde 
que nisso t.eiha snido prevnist.o io at.o coivocat.órnio;

[Art.  57, IV, Leni 8 666/1993]  - ao aluguel de equipamentos e à 
utlização de programas de informátca, podendo a duração estender-
se pelo prazo de até 48 (quareit.a e onit.o) meses após o niiícnio da 
vnigêicnia do coit.rat.o 

[Art.  57, V, Leni 8 666/1993] - às hnipót.eses prevnist.as ios niicnisos IX, XIX, 
XXVIII e XXXI do art. 24, cujos coit.rat.os poderão t.er vnigêicnia por at.é 
120 (ceit.o e vniit.e) meses, caso haja niit.eresse da admniinist.ração 



Duração dos contratos – Projetos 
contemplados no PPA

Requisitos:

1) a prevnisão io PPA;

2) A justfcatva de niit.eresse da Admniinist.ração, o que vniicula a 
prorrogação a uma aiálnise do set.or compet.eit.e, que deve motvar a 
eveit.ual prorrogação, dnispoido sobre os aspect.os da ecoiomnicnidade e 
vait.agem em t.al coitiunidade coit.rat.ual;

3) Prevnisão io at.o coivocat.órnio, de modo que ião cabe t.al 
coitiunidade em fuição de cláusula adnit.ada ao coit.rat.o após o 
cert.ame 



Vigência e créditos orçamentários

- Regra geral: coniicnidêicnia eit.re a vnigêicnia coit.rat.ual e o exercícnio 
fiaiceniro;

- Nos casos de “servniços coitiuos” o TCU permnit.e a estpulação de 
praios de 12 meses, mesmo ult.rapassaido o exercícnio fiaiceniro em 
regêicnia  (Lnicnit.ações e coit.rat.os: ornieit.ações básnicas  TCU:2006)

- Crítca da dout.rniia: vniolação ao orçameit.o e à LRF (art.  15,16 e 17)

[…] contratação que estpule iigência além da preiisão orçamentária, 
está se autorizando o Poder Executio a pactuar obrigações que 
repercutrão em despesas, sem a deiida submissão ao controle préiio 
feito pelo Legislatio, quando da aproiação do orçamento. (Lenis de 
lnicnit.ações públnicas comeit.adas  Roiiy Charles Lopes de Torres)



Contrato de prestação seriiços contnuados 

[Art.  57, II, Leni 8 666/1993]  - à prestação de seriiços a serem 
executados de forma contnua, que poderão t.er a sua duração 
prorrogada por niguanis e sucessnivos períodos com iistas à 
obtenção de preços e condições mais iantajosas para a 
admniinist.ração, limitada a sessenta meses;

§ 4o  Em caráter excepcional, devnidameit.e justfcado e 
mediante autorização da autoridade superior, o praio de que 
t.rat.a o niicniso II do caput. dest.e artgo poderá ser prorrogado por 
at.é doze meses 



Contrato de prestação seriiços contnuados 

Os 12 meses adicionais são exceção

9 2 1  utlniie a faculdade prevnist.a io § 4º do art.  57 da Leni iº 
8 666/93 someit.e em caráter excepcional ou impreiisíiel, para 
at.eider fato estranho à iontade das partes, abstendo-se de 
realizá-la apenas com a justfcatia de preços mais iantajosos à 
Administração; [Acórdão TCU 1159/2008 – Pleiárnio]



Contrato de prestação seriiços contnuados 



Contrato de prestação seriiços contnuados 



Contrato de prestação seriiços contnuados 

Prazo inicial superior a 12 meses e prorrogação por prazo 
diierso do contratado

ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 38, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011

"NOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA 
DEVE-SE OBSERVAR QUE: A) O PRAZO DE VIGÊNCIA ORIGINÁRIO, DE REGRA, É 
DE ATÉ 12 MESES; B) EXCEPCIONALMENTE, ESTE PRAZO PODERÁ SER FIXADO 
POR PERÍODO SUPERIOR A 12 MESES NOS CASOS EM QUE, DIANTE DA 
PECULIARIDADE E/OU COMPLEXIDADE DO OBJETO, FIQUE TECNICAMENTE 
DEMONSTRADO O BENEFÍCIO ADVINDO PARA A ADMINISTRAÇÃO; E C) É 
JURIDICAMENTE POSSÍVEL A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO 
DIVERSO DO CONTRATADO ORIGINARIAMENTE "



Contrato de prestação seriiços contnuados 

Prorrogações e escolha da modalidade de licitação 
adequada

9 1 5  at.eit.e para a iecessnidade de escolher a modalnidade 
de lnicnit.ação, a ser realniiada para a coit.rat.ação de servniços a 
serem execut.ados de forma coitiua em que houver 
prevnisão de prorrogação de praio ia forma do art.  57, niicniso 
II, da Leni iº 8 666/1993, em função do ialor estmado para 
o período total de prestação dos seriiços, incluídas as 
prorrogações, de modo que ião veiham a ser ext.rapolados 
os lnimnit.es est.abelecnidos para io art.  23 daquela Leni   
[Acórdão TCU iº 1191/2005 – Pleiárnio]



Contrato de prestação seriiços contnuados 

Indicação da dotação orçamentária futura

ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 35, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011

"NOS CONTRATOS CUJA DURAÇÃO ULTRAPASSE O EXERCÍCIO 
FINANCEIRO, A INDICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E DO 
RESPECTIVO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO 
EXERCÍCIO FUTURO PODERÁ SER FORMALIZADA POR 
APOSTILAMENTO "



Contrato de prestação seriiços contnuados Contrato de prestação seriiços contnuados 

Seriiço contnuo é:

“2  O caráter contnuo de um seriiço é determinado por 
sua essencialidade para assegurar a integridade do 
patrimônio público de forma rotneira e permanente ou 
para manter o funcionamento das atiidades fnalístcas do 
ente administratio, de modo que sua niit.errupção possa 
compromet.er a prest.ação de um servniço públnico ou o 
cumprnimeit.o da mnissão niistt.ucnioial ” [Acórdão TCU 
132/2008 – Seguida Câmara]

    Estar ioltada ao atendimento de necessidade perene da 
Administração contratante   



Contrato de prestação seriiços contnuados Contrato de prestação seriiços contnuados 

“A coitiunidade do servniço ret.rat.a, ia verdade, a 
permaiêicnia da iecessnidade públnica a ser satsfenit.a  Ou seja, 
o dnisposnitvo abraige os servniços destiados a at.eider 
iecessnidades públnicas permaieit.es, cujo at.eidnimeit.o ião 
exaure prest.ação semelhait.e io fut.uro” 

“Est.ão abraignidos ião apeias os servniços esseicnianis, mas 
t.ambém compreeidnidas iecessnidades públnicas permaieit.es 
relacnioiadas com atvnidades que ião são niidnispeisávenis, O 
que é fuidameit.al é a iecessnidade públnica permaieit.e e 
coitiua a ser satsfenit.a at.ravés de um servniço 

JUSTEN FILHO  Marçal  Comeit.árnios à Leni de lnicnit.ações e coit.rat.os admniinist.ratvos 



Contrato de prestação seriiços contnuados Contrato de prestação seriiços contnuados 

Prazo inicial superior a 12 meses e prorrogação por prazo 
diierso do contratado

15  À lui das dnisposnições do art.  57, niicniso II, da Leni iº 8 666/1993, eit.eido ser 
descabnida a exnigêicnia apoit.ada pela equnipe de audnit.ornia para a coit.rat.ação de 
servniços de locação de veículos por praio supernior ao da vnigêicnia do crédnit.o 
orçameit.árnio  Ao comeit.ar esse dnisposnitvo, Marçal Just.ei Fnilho assevera que “A 
coit.rat.ação pode faier-se por período t.ot.al de sesseit.a meses  Não se afgura 
obrnigat.órnia a pact.uação por períodos niiferniores  Trata-se de faculdade outorgada 
pela Administração, que poderá optar por períodos inferiores, com renoiações 
sucessiias (até atngir o limite de sessenta meses)”, as quais não precisam 
respeitar o mesmo prazo da contratação original, já que, se é possíiel prorrogar 
até sessenta meses, não seria razoáiel subordinar a Administração ao deier de 
estabelecer períodos idêntcos para iigência (nii Comeit.árnios à leni de lnicnit.ações e 
coit.rat.os admniinist.ratvos - 10ª ed  - São Paulo : Dnialétca, 2004)   [Acórdão TCU iº 
1191/2005 – Pleiárnio – Vot.o do Relat.or]



Contrato por prazo indeterminadoContrato por prazo indeterminado

Regra geral

“É vedado o coit.rat.o com praio de vnigêicnia 
niidet.ermniiado ” [Leni 8 666/1993, art.  57, §3º]



Contrato por prazo indeterminadoContrato por prazo indeterminado

Administração como usuária de seriiços públicos 
essenciais

ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 36, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011

"A ADMINISTRAÇÃO PODE ESTABELECER A VIGÊNCIA POR PRAZO 
INDETERMINADO NOS CONTRATOS EM QUE SEJA USUÁRIA DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E 
ESGOTO, SERVIÇOS POSTAIS MONOPOLIZADOS PELA ECT (EMPRESA 
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS) E AJUSTES FIRMADOS COM A 
IMPRENSA NACIONAL, DESDE QUE NO PROCESSO DA CONTRATAÇÃO 
ESTEJAM EXPLICITADOS OS MOTIVOS QUE JUSTIFICAM A ADOÇÃO DO 
PRAZO INDETERMINADO E COMPROVADAS, A CADA EXERCÍCIO 
FINANCEIRO, A ESTIMATIVA DE CONSUMO E A EXISTÊNCIA DE 
PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS "



Contrato por prazo indeterminadoContrato por prazo indeterminado

Administração como usuária de seriiços públicos 
essenciais

O crnit.érnio utlniiado pela AGU é que, iessas hnipót.eses, niicnide 
a regra do niicniso II do § 3º do art.  62 da Leni iº 8 666, de 
1993:

“o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais normas 
gerais, no que couber, aos contratos em que a 
Administração for parte como usuária do seriiço público” 



Prorrogação de prazoProrrogação de prazo

Momento para prorrogação de prazo

Ornieit.ação Normatva AGU Nº 3, de 01 de abrnil de 2009 

NA ANÁLISE DOS PROCESSOS RELATIVOS À PRORROGAÇÃO DE 
PRAZO, CUMPRE AOS ÓRGÃOS JURÍDICOS VERIFICAR SE NÃO HÁ 
EXTRAPOLAÇÃO DO ATUAL PRAZO DE VIGÊNCIA, BEM COMO 
EVENTUAL OCORRÊNCIA DE SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE NOS 
ADITIVOS PRECEDENTES, HIPÓTESES QUE CONFIGURAM A 
EXTINÇÃO DO AJUSTE, IMPEDINDO A SUA PRORROGAÇÃO



Prorrogação de prazo – Passos formaisProrrogação de prazo – Passos formais

1  Haja dnisposnição coit.rat.ual preveido a prorrogação;
2  Exnist.a niit.eresse da Admniinist.ração e da empresa coit.rat.ada;
3  Seja comprovado que o coit.rat.ado mait.ém as coidnições 
niinicnianis de habnilnit.ação;
4  Seja demoist.rado em pesqunisa juit.o ao mercado que os 
preços coit.rat.ados permaiecem vait.ajosos para a 
Admniinist.ração;
5  Haja dnispoinibnilnidade orçameit.árnia para faier freit.e ás 
despesas decorreit.es da prorrogação;
6  A pret.eisão seja justfcada e motvada por escrnit.o, em 
processo admniinist.ratvo;
7  Exnist.a aut.orniiação prévnia da aut.ornidade compet.eit.e para a 
prorrogação 



Passagens aéreas e natureza não contnuadaPassagens aéreas e natureza não contnuada

Os coit.rat.os de servniços de foriecnimeit.o de 
passageis aéreas, ião são caract.erniiados como 
de iat.ureia coitiuada  (Acórdão TCU 
516/2008)



Seriiços contnuos e fornecimento de refeiçõesSeriiços contnuos e fornecimento de refeições

Caso o foriecnimeit.o de refenição seja esseicnial 
para a maiut.eição das atvnidades 
admniinist.ratvas, percepção tda em fuição dos 
coit.orios gereicnianis que eivolvem a atvnidade 
do órgão, ião será nirraioável a opção de 
qualnifcar o servniço de foriecnimeit.o de refenições 
como coitiuo  (Acórdão TCU 2 222/2006)



Aluguel de equipamentos e utlização de 
programas de informátca

Aluguel de equipamentos e utlização de 
programas de informátca

Art.  57, IV – Prorrogação de coit.rat.o (com praio 
ornigniial de 12 meses) a ser fenit.a at.ravés de 
justfcado adnit.ameit.o coit.rat.ual, permnitda, 
iesse caso, at.é o lnimnit.e de 48 meses 



VIGÊNCIA CONTRATUAL E LOCAÇÃO DE IMÓVEISVIGÊNCIA CONTRATUAL E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

No coit.rat.o de locação, io qual a admniinist.ração públnica é 
locat.árnia, sua vnigêicnia ião se rege pelo art.  57 da Leni de 
lnicnit.ações, por força do que dnispõe o art.  62, §3º, niicniso I da 
mesma iorma 

Ornieit.ação Normatva AGU iº 6, de 01 abrnil de 2009  



ORIENTAÇÕES NORMATIVAS DA AGUORIENTAÇÕES NORMATIVAS DA AGU

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 38, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011

"NOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DEVE-SE 
OBSERVAR QUE: A) O PRAZO DE VIGÊNCIA ORIGINÁRIO, DE REGRA, É DE ATÉ 12 MESES; 
B) EXCEPCIONALMENTE, ESTE PRAZO PODERÁ SER FIXADO POR PERÍODO SUPERIOR A 12 
MESES NOS CASOS EM QUE, DIANTE DA PECULIARIDADE E/OU COMPLEXIDADE DO 
OBJETO, FIQUE TECNICAMENTE DEMONSTRADO O BENEFÍCIO ADVINDO PARA A 
ADMINISTRAÇÃO; E C) É JURIDICAMENTE POSSÍVEL A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 
POR PRAZO DIVERSO DO CONTRATADO ORIGINARIAMENTE "



PRERROGATIVAS CONTRATUAIS DA ADMINISTRAÇÃOPRERROGATIVAS CONTRATUAIS DA ADMINISTRAÇÃO
Art.  58  O regnime jurídico dos coit.rat.os admniinist.ratvos niistt.uído por est.a Leni coifere à 
Admniinist.ração, em relação a eles, a prerrogatva de:

I - modnifcá-los, uinilat.eralmeit.e, para melhor adequação às fialnidades de niit.eresse públnico, 
respenit.ados os dnirenit.os do coit.rat.ado;

II - rescniidni-los, uinilat.eralmeit.e, ios casos especnifcados io niicniso I do art.  79 dest.a Leni;

III - fscalniiar-lhes a execução;

IV - aplnicar saições motvadas pela niiexecução t.ot.al ou parcnial do ajust.e;

V - ios casos de servniços esseicnianis, ocupar provnisorniameit.e beis móvenis, nimóvenis, pessoal e 
servniços vniiculados ao objet.o do coit.rat.o, ia hnipót.ese da iecessnidade de acaut.elar apuração 
admniinist.ratva de falt.as coit.rat.uanis pelo coit.rat.ado, bem como ia hnipót.ese de rescnisão do coit.rat.o 
admniinist.ratvo 

§ 1o As cláusulas ecoiômnico-fiaiceniras e moiet.árnias dos coit.rat.os admniinist.ratvos ião poderão 
ser alt.eradas sem prévnia coicordâicnia do coit.rat.ado 

§ 2o Na hnipót.ese do niicniso I dest.e artgo, as cláusulas ecoiômnico-fiaiceniras do coit.rat.o deverão ser 
revnist.as para que se mait.eiha o equnilíbrnio coit.rat.ual 



PRERROGATIVAS CONTRATUAIS DA ADMINISTRAÇÃOPRERROGATIVAS CONTRATUAIS DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera 
retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria 
produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o 
contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e 
por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja 
imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

ADMINISTRATIVO. OBRAS EMERGENCIAIS. CONTRATO COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. 
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DIREITO À INDENIZAÇÃO.
1.  A eventual declaração de nulidade do contrato administrativo não tem o condão de exonerar a 
Administração Pública do dever de indenizar as obras já realizadas, desde que (1º) tenha ela,
Administração, auferido vantagens do fato e (2º) que a irregularidade não seja imputável ao contratado.
2. Reconhecido nos autos que as obras foram não apenas orientadas, acompanhadas e incentivadas 
pelo município, como também resultaram no seu interesse exclusivo, não há como negar o direito à
indenização pleiteada.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (Resp 317463STJ)



CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR O 
CONTRATO

Art. 64, § 2º

No prazo estabelecido no edital, sob pena de 
decair seu direito, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei de Licitações. 

Pode ser prorrogado por igual período se 
solicitado desde que justificado e aceito pela 
Administração 



O QUE FAZER SE A CONVOCADA NÃO ASSINAR O 
CONTRATO OU NÃO RETIRAR O DOCUMENTO 

EQUIVALENTE?

 Administração poderá convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, ou poderá 
revogar a licitação 

   OS TERCEIROS NÃO ESTÃO OBRIGADOS A ACEITAR

OBS: QUANDO HOUVER DESCLASSIFICAÇÃO
        - NOVA CLASSIFICAÇÃO
        - NOVA PROPOSTA



ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO

ART. 65

UNILATERAL

a - quando houver modificação do projeto ou das especificações, 
para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b - quando necessária modificação do valor contratual em 
decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu 
objeto, nos limites permitidos pela lei de licitações;



ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO

QUAIS SÃO OS LIMITES DA LEI?

ART. 65, §§ 1º E 2º

Acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, 
serviços ou compras até 25% do valor inicial contratado ou 
50% para reformas de edifício ou equipamento.

As supressões podem ser acima de 25%, se houver acordo 
entre as partes.



ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO

 A T E N Ç Ã O

O ADITAMENTO QUANTITATIVO GERA 
AUMENTO DO VALOR DO CONTRATO, 
PORTANTO, NÃO PODERÁ SER 
ADITADO SE ULTRAPASSAR O VALOR 
DA MODALIDADE LICITATÓRIA QUE DEU 
ORIGEM À CONTRATAÇÃO.



ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO

 
a - por acordo entre as partes;

b - quando conveniente a substituição da garantia de 
Execução;

c - quando modificar a obra ou serviço se constar tecnicamente 
que os termos contratados são inaplicáveis;

d- quando modificar a forma de pagamento;

e - para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial



ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO

 EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

   

Ensina o Professor Celso Antonio Bandeira de 
Mello que “equilíbrio econômico financeiro (ou 
equação econômica-financeira) é a relação de 
igualdade formada de um lado pelas obrigações 
assumidas pelo contratante no momento do ajuste 
e, de outro lado, pela compensação econômica 
que lhe corresponderá.”



ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO

 EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

 

Ensina Marçal Justen Filho que “o restabelecimento 
da equação econômico-financeira depende da 
concretização  de um evento posterior à formulação 
da proposta, identificável  como causa do 
agravamento da posição do particular. Não basta a 
simples insuficiência da remuneração. Não se 
caracteriza rompimento do equilíbrio quando a 
proposta era inexeqüível.”



ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO

 QUEM DEVE ARGUIR O EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO?

Uma vez verificado o rompimento do 
equilíbrio econômico financeiro, o particular 
deve  provocar a Administração  para a 
adoção das providências adequadas. 



ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO

 
A ADMINISTRAÇÃO PODE RECUSAR CONCEDER O 
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO?
   
ART. 37, XXI CF
   
- Inexiste discricionariedade. 

- A Administração pode recusar o reestabelecimento da 
equação apenas mediante invocação da ausência dos 
pressupostos necessários.



ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO

 QUAIS SÃO OS MOTIVOS PARA A RECUSA?

- AUSENCIA DE ELEVAÇÃO DOS ENCARGOS DO PARTICULAR

- OCORRÊNCIA DO EVENTO ANTES DA FORMULAÇÃO DAS 
PROPOSTAS

- AUSÊNCIA DE VÍNCULO DE CAUSALIDADE ENTRE O EVENTO 
OCORRIDO E A MAJORAÇÃO DOS ENCARGOS DO CONTRATADO

- CULPA DO CONTRATADO PELA MAJORAÇÃO DOS SEUS 
ENCARGOS, O QUE INCLUI A PREVISIBILIDADE DA OCORRÊNCIA 
DO EVENTO



 A TEORIA DA IMPREVISÃO

APLICAÇÃO DA CLÁUSULA 

REBUS SIC STANTIBUS

   A exemplo do que ocorre nos ajustes privados, a 
fim de que sua execução se realize sem a ruína 
do contratado, na superveniência de fatos não 
cogitados pelas partes, criando ônus excessivo 
para uma delas, com vantagem desmedida para a 
outra 



REVISÃO # REAJUSTE

- NÃO PODERÁ HAVER REAJUSTE 
ANTES DE 12 MESES, CONSIDERANDO 
A DATA DA PROPOSTA

- A REVISÃO INDEPENDE DE PRAZO



REVISÃO # REAJUSTE

CONFORME Art. 3º, § 1º, da Lei nº 10.192/01), somente poderá ser efetivado 
reajuste depois de decorrido um ano, a contar da data da apresentação da 
proposta ou do orçamento a que esta se referir, devendo os instrumentos 
convocatório e contratual indicar qual desses marcos será aplicado em cada caso.

NO MESMO SENTIDO 
 

Orientação Normativa nº 24, de 1º de abril de 2009, da AGU:

O EDITAL E O CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO 
DEVEM CONTER APENAS UM EVENTO COMO MARCO INICIAL PARA A 
CONTAGEM DO INTERREGNO DE UM ANO PARA O PRIMEIRO REAJUSTE OU 
REPACTUAÇÃO: OU A DATA DA PROPOSTA OU A DATA DO ORÇAMENTO A 
QUE A PROPOSTA SE REFERIR.



REVISÃO # REAJUSTE

Decorre de evento imprevisível, ou previsível, mas de consequências 
incalculáveis, entende-se não haver lapso temporal mínimo para a 
concessão de revisão, podendo ocorrer a qualquer tempo, desde que 
evidenciada a quebra da equação econômico-financeira do contrato. 

Trata-se de aplicação da inteligência da teoria da imprevisão.

Orientação Normativa nº 22, de 1º de abril de 2009, da AGU:

 O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO PODE SER CONCEDIDO A 
QUALQUER TEMPO, INDEPENDENTEMENTE DE PREVISÃO CONTRATUAL, 
DESDE QUE VERIFICADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS ELENCADAS NA LETRA 
"D" DO INC. II DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.



PRAZO DE VIGÊNCIA E PRAZO DE 
EXECUÇÃO

Prazo de vigência é o período de tempo de existência do contrato.

O prazo de execução é aquele consignado para o contratado 

executar o objeto contratado, que poderá ser em período menor 

que o prazo de vigência.

Lembrando que o contrato administrativo não pode ser firmado por 

prazo indeterminado.



FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO



Art.  67  A execução do contrato deierá ser acompanhada e 
fscalizada por um representante da Administração especnialmeit.e 
desnigiado, permnitda a coit.rat.ação de t.erceniros para assnist-lo e 
subsnidniá-lo de niiformações pertieit.es a essa at.rnibunição 

§ 1º O represeit.ait.e da Admniinist.ração anotará em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, det.ermniiaido o que for iecessárnio à regularniiação das 
falt.as ou defenit.os observados 

§ 2º As decisões e proiidências que ultrapassarem a competência 
do representante deierão ser solicitadas a seus superiores em 
t.empo hábnil para a adoção das mednidas Coiveinieit.es 

Fiscalização do ContratoFiscalização do Contrato



Momento para nomeação do fscal

9 3  alert.ar o (   ) quait.o às ocorrêicnias a segunir, apoit.adas 
ios nit.eis 3 25 e 3 27 do relat.órnio de fscalniiação: (   )

9 3 7  ausêicnia de nomeação de fscal do contrato antes do 
início de sua iigência, decorreit.e do descumprnimeit.o da 
Leni 8 666/1993, art.  67 [Acórdão TCU 380/2011 – Pleiárnio]

 Fiscalização do Contrato Fiscalização do Contrato



Nomeação do fscal EXEMPLO

Fiscalização do ContratoFiscalização do Contrato

Nos considerando ele descreie as competências...



Armazenamento de informações

recomeidação ao (   ) para que, relatvameit.e às suas aqunisnições, 
nimplemeit.e coit.roles niit.erios io seitdo de que o fscal do 
contrato de determinada solução armazene dados da execução 
contratual, de modo que a equnipe de plaiejameit.o da coit.rat.ação 
eicarregada de elaborar os art.efat.os da próxnima lnicnit.ação da 
mesma solução ou de solução snimnilar coit.e com niiformações de  
coit.rat.os ait.erniores (sérnies hnist.órnicas de coit.rat.os de servniços 
coitiuos), o que pode facnilnit.ar a definição das quaitdades e dos 
requnisnit.os da iova coit.rat.ação, semelhait.emeit.e ao prevnist.o io 
art.  67, § 1º, da Leni iº 8 666/1993 [Acórdão TCU 3016/2015-
Pleiárnio) 

Fiscalização do ContratoFiscalização do Contrato



Fiscal do contrato X gestor de contratos

FISCAL GESTOR

• Vernifca a corret.a execução do 
objet.o 

• Trat.a com o coit.rat.ado 

• Legnitma a lniqunidação dos 
pagameit.os 

• Exnige do coit.rat.ado o que foni 
pact.uado 

• Ornieit.a as aut.ornidades  • Trat.a de eveit.uanis modnifca-
ções O fscal de contratos não deie ser subordinado ao gestor de 

contratos



Fiscal do contrato X gestor de contratos

Iist.rução Normatva SLTI/MPOG iº 02, de 2008
Art.  31  O acompaihameit.o e a fscalniiação da execução do coit.rat.o 
coisnist.em ia vernifcação da coiformnidade da prest.ação dos servniços e da 
alocação dos recursos iecessárnios, de forma a assegurar o perfenit.o 
cumprnimeit.o do coit.rat.o, deveido ser exercnido pelo gest.or do coit.rat.o, que 
poderá ser auxnilniado pelo fscal t.écinico e fscal admniinist.ratvo do coit.rat.o 
§ 2o Para efenit.o dest.a Iist.rução Normatva, coisnidera-se:
I - gestor do contrato: servnidor desnigiado para coordeiar e comaidar o 
processo da fscalniiação da execução coit.rat.ual;
II - fscal técnico do contrato: servnidor desnigiado para auxnilniar o gest.or do 
coit.rat.o quait.o à fscalniiação do objet.o do coit.rat.o; e
III - fscal administratio do contrato: servnidor desnigiado para auxnilniar o 
gest.or do coit.rat.o quait.o à fscalniiação dos aspect.os admniinist.ratvos do 
coit.rat.o 

Fiscalização do ContratoFiscalização do Contrato



Fiscal do contrato X gestor de contratos

Segregação de fuição

9 1 2  desnigie fscanis coisnideraido a formação acadêmnica ou 
t.écinica do servnidor/ fuicnioiárnio, a segregação entre as funções 
de gestão e de fscalização do contrato, bem como o 
comprometmeit.o coicomnit.ait.e com out.ros servniços ou 
coit.rat.os, de forma a evnit.ar que o fscal respoisável fque 
sobrecarregado devnido a munit.os coit.rat.os sob sua 
respoisabnilnidade  [Acórdão TCU 1094/2013 – Pleiárnio]

Fiscalização do ContratoFiscalização do Contrato



Recusa do encargo de fscal

“5 7 7  O seriidor designado para exercer o encargo de fscal 
não pode oferecer recusa, porquanto não se trata de ordem 
ilegal  Eit.ret.ait.o, t.em a opção de expor ao supernior hnierárqunico 
as defcniêicnias e lnimnit.ações que possam nimpedni-lo de cumprnir 
dnilnigeit.emeit.e suas obrnigações  A opção que ião se acenit.a é uma 
at.uação a esmo (com nimprudêicnia, ieglnigêicnia, omnissão, 
ausêicnia de caut.ela e de ielo profssnioial), sob peia de 
coifgurar grave niifração à iorma legal (nit.eis 31/3 do vot.o do 
Acórdão iº 468/2007-P) ” [Acórdão TCU 2917/2010 – Pleiárnio – 
Vot.o]

 Fiscalização do Contrato Fiscalização do Contrato



Pertencente aos quadros da Administração

Mantenha representante, pertencente a seus quadros próprios 
de pessoal, especnialmeit.e desnigiado para acompaihar e 
fscalniiar a execução dos coit.rat.os que celebrar, permnitda a 
coit.rat.ação de ageit.es t.ercenirniiados apeias para assnist-lo e 
subsnidniá-lo de niiformações pertieit.es a essa at.rnibunição, a t.eor 
do art.  67 da Leni 8 666/93  [Acórdão 690/2005 – TCU – Pleiárnio

Fiscalização do ContratoFiscalização do Contrato



Culpa in eligendo e culpa in vigilando
“Acerca da alegada inexperiência, argunida pelo querelait.e, aduio às 
coisniderações da Serur o eit.eidnimeit.o jurnisprudeicnial dest.e Trnibuial de 
Coit.as acerca da culpa in iigilando at.rnibuível aos respoisávenis ia 
aplnicação dos recursos públnicos, coisubst.aicniado io Vot.o coidut.or do 
Acórdão 1 190/2009-TCU-Pleiárnio:”(   ) Aniida que o ex-ednil veiha a 
post.erniorni niivocar como exnimeit.e de culpabnilnidade o fat.o de ião t.er 
acompaihado dniret.ameit.e a formalniiação e a execução do coit.rat.o, o 
eit.ão gest.or muinicnipal coicorreu para o daio que lhe foni nimput.ado por 
culpa nii elnigeido e culpa nii vnignilaido  Como se depreeide dos fat.os, o ex-
prefenit.o at.rani para sni a respoisabnilnidade cnivnil e admniinist.ratva t.ambém por 
ião t.er bem selecnioiado ageit.es probos a quem delegou t.anis t.arefas 
operacnioianis, bem como por ião t.er devnidameit.e supervnisnioiado e 
exnignido dos seus subordniiados o escorrenit.o cumprnimeit.o da leni ” [Acórdão 
5 842/2010 – TCU – 1ª Câmara] 

Fiscalização do ContratoFiscalização do Contrato



Fiscalização de obras e seriiços de engenharia e 
ausência de formação na área

“8  Além dnisso, a desnigiação do servnidor para niit.egrar a equnipe 
de fscalniiação da execução do coit.rat.o, apesar de sua ausêicnia 
de formação em eigeiharnia, iada t.eve de nirregular, já que 
coistt.uniu mero desempeiho da niicumbêicnia prevnist.a io art.  67 
da Leni 8 666/1993 ” [Acórdão  TCU 2512/2009 - Pleiárnio – Vot.o]

Fiscalização do ContratoFiscalização do Contrato



Incompatbilidades para o exercício de fscal

 Fiscalização do Contrato Fiscalização do Contrato
Atividade/função Acórdão TCU nº

Respoisávenis pela execução do coit.rat.o 140/2007 – Plenário

Pregoeiro 1375-2015 – Plenário

Membros da comissão de licitação 2146/2011 – Segunda Câmara

Se houver conflito de interesse na atividade 3083/2010 – Plenário

Parentes ou cônjuges de proprietários ou
 sócios de entidades contratadas 1885/2009 – Plenário

Gestor do contrato 1094/2013 – Plenário

Autoridade que autoriza pagamentos ... Lei 4.320/1964.



Terceiro contratado para auxiliar na fscalização

Art.  67 [Leni 8 666/1993] A execução do coit.rat.o deverá ser 
acompaihada e fscalniiada por um represeit.ait.e da Admniinist.ração 
especnialmeit.e desnigiado, permitda a contratação de terceiros 
para assist-lo e subsidiá-lo de informações pertnentes a essa 
atribuição 

“Coisoait.e dnispost.o io art.  67 da Leni 8 666/1993, “a execução do 
coit.rat.o deverá ser acompaihada e fscalniiada por um 
represeit.ait.e da Admniinist.ração especnialmeit.e desnigiado, 
permnitda a coit.rat.ação de t.erceniros para assnist-lo e subsnidniá-lo de 
niiformações pertieit.es a essa at.rnibunição”  Por coiseguniit.e, t.em-se 
que a fuição do t.erceniro coit.rat.ado é de assnist.êicnia, ião de 
substt.unição ” [Acórdão TCU 606/2009 – Pleiárnio]

Fiscalização do ContratoFiscalização do Contrato



Terceiro contratado para auxiliar na fscalização

“O art.  67 da Leni 8 666/1993 exnige a desnigiação, pela 
Admniinist.ração, de represeit.ait.e para acompaihar e fscalniiar a 
execução, facult.aido-se a coit.rat.ação de empresa supervnisora 
para assnist-lo  Assnim, parece-me claro que o coit.rat.o de 
supervnisão t.em natureza eminentemente assistencial ou 
subsnidniárnia, io seitdo de que a responsabilidade últma pela 
fscalização da execução não se altera com sua presença, 
permanecendo com a Administração Pública  [Acórdão 
1930/2006 – Pleiárnio]

Fiscalização do ContratoFiscalização do Contrato



Lei 12.949 de 14 de feiereiro de 2014

Art.  2º - Deverá ser retdo meisalmeit.e do valor fat.urado pelas 
empresas coit.rat.adas para prest.ação de servniços t.ercenirniiados o 
perceit.ual equnivaleit.e às provnisões de eicargos t.rabalhnist.as 
relatvas a férnias, aboio de férnias, décnimo t.erceniro salárnio e mult.a 
do FGTS por dnispeisa sem just.a causa, bem como a niicnidêicnia 
dos eicargos prevnideicniárnios, socnianis e FGTS sobre férnias, aboio 
de férnias e décnimo t.erceniro salárnio que será deposnit.ado 
exclusnivameit.e em baico públnico ofcnial 

§ 1º - O perceit.ual a niicnidnir sobre o fat.urameit.o brut.o da 
empresa será definido at.ravés de regulameit.o 

A súmula 331 do TST e a Lei antcaloteA súmula 331 do TST e a Lei antcalote



O Fiscal de contratos e a Súmula 331 do TST

Redação antga da Súmula 331 TST
IV - O niiadnimplemeit.o das obrnigações t.rabalhnist.as, por part.e do 
empregador, nimplnica a responsabilidade subsidiária do t.omador 
dos servniços, quait.o àquelas obrnigações, niiclusnive quait.o aos 
órgãos da admniinist.ração dniret.a, das aut.arqunias, das fuidações 
públnicas, das empresas públnicas e das socniedades de ecoiomnia 
mnist.a, desde que hajam partcnipado da relação processual e 
coist.em t.ambém do tt.ulo executvo judnicnial 

Fiscalização do ContratoFiscalização do Contrato



O Fiscal de contratos e a Súmula 331 do TST
Redação atual da Súmula 331 TST
IV - O niiadnimplemeit.o das obrnigações t.rabalhnist.as, por part.e do 
empregador, nimplnica a responsabilidade subsidiária do t.omador dos 
servniços quait.o àquelas obrnigações, desde que haja partcnipado da 
relação processual e coist.e t.ambém do tt.ulo executvo judnicnial 
V - Os eit.es niit.egrait.es da Admniinist.ração Públnica dniret.a e niidniret.a 
respoidem subsnidniarniameit.e, ias mesmas coidnições do nit.em IV, caso 
evnideicniada a sua conduta culposa io cumprnimeit.o das obrnigações da 
Leni i º 8 666, de 21 06 1993, especialmente na fscalização do 
cumprnimeit.o das obrnigações coit.rat.uanis e leganis da prest.adora de 
servniço como empregadora  A aludnida respoisabnilnidade ião decorre de 
mero niiadnimplemeit.o das obrnigações t.rabalhnist.as assumnidas pela 
empresa regularmeit.e coit.rat.ada 

Fiscalização do ContratoFiscalização do Contrato



Encargos preiidenciários

Art.  71  § 2º [Leni 8 666/1993] A Admniinist.ração Públnica respoide 
solidariamente com o coit.rat.ado pelos eicargos prevnideicniárnios 
result.ait.es da execução do coit.rat.o, ios t.ermos do art.  31 da Leni iº 
8 212, de 24 de julho de 1991 

Art.  31  [Leni 8 212/1991] A empresa coit.rat.ait.e de seriiços 
executados mediante cessão de mão de obra, niiclusnive em regnime de 
t.rabalho t.emporárnio, deierá reter 11% (onze por cento) do valor brut.o 
da iot.a fscal ou fat.ura de prest.ação de servniços e recolher, em iome 
da empresa cedeit.e da mão de obra, a nimport.âicnia retda at.é o dnia 20 
(vniit.e) do mês subsequeit.e ao da emnissão da respectva iot.a fscal ou 
fat.ura, ou at.é o dnia útl nimedniat.ameit.e ait.ernior se ião houver 
expednieit.e baicárnio iaquele dnia, observado o dnispost.o io § 5º do art.  
33 dest.a Leni 

Responsabilidade pelos encargos de execuçãoResponsabilidade pelos encargos de execução



Encargos trabalhistas e a Súmula 331 do TST

Súmula 331 TST: nit.em V - Os entes integrantes da Administração 
Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, ias 
mesmas coidnições do nit.em IV, caso evnideicniada a sua conduta 
culposa io cumprnimeit.o das obrnigações da Leni i º 8 666, de 
21 06 1993, especialmente na fscalização do cumprnimeit.o das 
obrnigações coit.rat.uanis e leganis da prest.adora de servniço como 
empregadora  A aludnida respoisabnilnidade ião decorre de mero 
niiadnimplemeit.o das obrnigações t.rabalhnist.as assumnidas pela 
empresa regularmeit.e coit.rat.ada 

Responsabilidade pelos encargos de execuçãoResponsabilidade pelos encargos de execução



Retenção de ialores para garantr o pagamento de 
ierbas trabalhista

Art.  19, XIX, IN MPOG 2/2008: k) deverá haver prevnisão expressa io 
coit.rat.o e seus adnitvos de que a garanta prevnist.a io niicniso XIX dest.e 
artgo somente será liberada ante a comproiação de que a empresa 
pagou todas as ierbas rescisórias trabalhistas decorrentes da 
contratação, e que, caso esse pagameit.o ião ocorra at.é o fm do 
seguido mês após o eicerrameit.o da vnigêicnia coit.rat.ual, a garaita 
será utlniiada para o pagameit.o dessas verbas t.rabalhnist.as, coiforme 
est.abelecnido io art.  19-A, niicniso IV, dest.a Iist.rução Normatva, 
observada a legnislação que rege a mat.érnia (Redação dada pela 
Instrução Normatia nº 4, de 19 de março de 2015)

Responsabilidade pelos encargos de execuçãoResponsabilidade pelos encargos de execução



Retenção de ialores para garantr o pagamento de 
ierbas trabalhista

“ADMINISTRATIVO  CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  ESTADO  
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ENCARGOS  IMPOSSIBILIDADE  ART  71, §1º, DA LEI 
N  8 666/93  CONSTITUCIONALIDADE  RETENÇÃO DE VERBAS DEVIDAS PELO PARTICULAR  
LEGITIMIDADE 
1  O STF, ao coiclunir, por maniornia, pela coistt.ucnioialnidade do art.  71, § 1º, da Leni 8 666/93 ia ACD 
16/DF, eit.eideu que a mera niiadnimplêicnia do coit.rat.ado ião podernia t.raisfernir à Admniinist.ração 
Públnica a respoisabnilnidade pelo pagameit.o dos eicargos, mas recoiheceu que nisso ião 
sniginifcarnia que eveit.ual omnissão da Admniinist.ração Públnica, ia obrnigação de fscalniiar as 
obrnigações do coit.rat.ado, ião vniesse a gerar essa respoisabnilnidade 
2  Nesse coit.ext.o, se a Admniinist.ração pode arcar com as obrnigações t.rabalhnist.as tdas como ião 
cumprnidas quaido niicorre em culpa in iigilando (mesmo que subsnidniarniameit.e, a fm de prot.eger 
o empregado, bem como ião fernir os prniicípnios da moralnidade e da vedação do eirniquecnimeit.o 
sem causa), é legítmo peisar que ela adot.e mednidas acaut.eladoras do erárnio, ret.eido o 
pagameit.o de verbas devnidas a partcular que, a prniorni, t.ernia dado causa ao saigrameit.o de 
dniiheniro públnico  Precedeit.e 
3  Recurso especnial provnido ” (STJ  REsp 1241862/RS, Rel  Mniinist.ro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, Dje 03/08/2011)
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Retenção de ialores para garantr o pagamento de 
ierbas trabalhista não tem natureza de sanção

•Se fosse eit.eidnida como saição, sernia nilegal, por ião 
coit.ar io rol do Art.  87 da Leni 8 666/1993: Advert.êicnia, 
mult.a, suspeisão e declaração de niinidoienidade 

•Possuni, snim, iat.ureia acaut.elat.órnio do erárnio, coiforme 
decnidnido io Acórdão TCU 3301/2015 – Pleiárnio 
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Retenção de ialores para garantr o pagamento de ierbas 
trabalhista não tem natureza de sanção

[Acórdão TCU 3301/2015 – Pleiárnio]

1 É legal retenção parcial de valores devnidos à prest.adora 
de servniços coitiuados com dednicação de mão de obra, 
para faier freit.e ao descumprnimeit.o de obrnigações 
t.rabalhnist.as  
2  A possnibnilnidade de ret.eição parcnial t.em como 
fundamento os "poderes implícitos", prniicípnio basnilar de 
hermeiêutca coistt.ucnioial, seguido o qual a out.orga de 
compet.êicnia a det.ermniiado eit.e est.at.al nimport.a io 
defernimeit.o nimplícnit.o, a esse mesmo eit.e, dos menios 
iecessárnios à sua coisecução 
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Retenção de ialores para garantr o pagamento de ierbas 
trabalhista não tem natureza de sanção

[Acórdão TCU 3301/2015 – Pleiárnio]

3  Ret.eição parcnial não consttui sanção, mas medida preientia e 
acautelatória, destiada a evnit.ar que a niiadnimplêicnia da coit.rat.ada 
com suas obrnigações t.rabalhnist.as cause prejuíio ao erárnio  
4  Somente é possíiel retenção de valores devnidos à coit.rat.ada, 
por descumprnimeit.o de obrnigação coit.rat.ual acessórnia, nos casos 
em que o ente estatal possa ser responsabilizado por essas 
obrigações, que ião é o caso do descumprnimeit.o de obrnigações 
comercnianis e fscanis stricto sensu, iem da niiadnimplêicnia de 
obrnigações t.rabalhnist.as relatvas a empregados ião dednicados 
exclusnivameit.e ao coit.rat.o 
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Retenção de ialores para garantr o pagamento de ierbas 
trabalhista não tem natureza de sanção

[Acórdão TCU 3301/2015 – Pleiárnio]

5  Retenção integral dos pagamentos à contratada só é admissíiel 
nas hipóteses de inadimplemento de obrigações trabalhistas com 
ialores superiores aos deiidos pela Administração e de 
desconhecimento do montante inadimplido  
6  À exceção da hipótese de inadimplemento em ialores 
superiores aos deiidos à Administração, retenção integral não 
pode dar-se por prazo indeterminado, para não caracterizar 
enriquecimento ilícito da Administração  Como regra, deve ser 
maitda por praio sufcnieit.e para quaitfcação das obrnigações ião 
adnimplnidas, após o que deverá ser coivertda em ret.eição parcnial  
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Retenção de ialores para garantr o pagamento de ierbas 
trabalhista não tem natureza de sanção

[Acórdão TCU 3301/2015 – Pleiárnio]

7  É lícita a preiisão contratual de aproiisionamento, em conta 
iinculada, de ialores relatios a férias, décimo terceiro e multa 
sobre o FGTS, prevnist.a io art.  19-A, I, da IN/SLTI/MP 6/2013, haja 
vnist.a t.rat.ar-se de procednimeit.o de pagameit.o de valores devnidos, e 
como t.al, lnivremeit.e pact.uável pelas part.es  
8  Não é ilícita a preiisão contratual de retenção parcial de faturas 
em montantes correspondentes aos ialores reclamados 
judicialmente pelos empregados da prestadora de seriiços, haja 
vnist.a que t.anis valores ião apreseit.am, iecessarniameit.e, 
correspoidêicnia com os efetvameit.e devnidos pela empresa 
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 I - Coiclusão do objet.o ou adveit.o do t.ermo coit.rat.ual 

II – Rescisão (art.  79 da Leni 8 666/93):

a) Rescisão administratia: promovnida por at.o uinilat.eral da 
Admniinist.ração, por niiadnimplêicnia ou por niit.eresse públnico 
(iesse caso cabe niideiniiação – art.  78, niicnisos I a XII e XVII, da 
Leni 8 666/93) 

b) Rescisão amigáiel: por acordo mút.uo, medniait.e dnist.rat.o 
(art.  78, niicnisos XIII a XVI, da Leni 8 666/93) 

c) Judicial (art.  78, niicnisos XIII a XVI, da Leni 8 666/93) 

Formas de extnção do contratoFormas de extnção do contrato



d) De pleno direito: acoit.ece niidepeideit.emeit.e da 
mainifest.ação de voit.ade das part.es, por fat.o superveinieit.e 
que nimpede a mainifest.ação  Ex : falecnimeit.o do coit.rat.ado; 
dnissolução da socniedade; perecnimeit.o do objet.o 

III – Anulação: quaido se vernifcar nilegalnidade  A declaração 
de iulnidade opera-se ret.roatvameit.e e ião exoiera a 
Admniinist.ração do dever de niideiniiar pelo que já houver 
execut.ado o coit.rat.ado, além de out.ros prejuíios (art.  59 da 
Leni 8 666/93) 

Formas de extnção do contratoFormas de extnção do contrato



QUANDO A RESCISÃO FOR POR 
INADIMPLEMENTO DO PARTICULAR 

• ART. 80

• A Administração pode assumir a posse do objeto contratado

• A Administração poderá ser indenizada pelas perdas e danos

• A Administração poderá exigir o pagamento da multa prevista 
contratualmente

• A Administração pode reter os créditos do particular pela 
execução das correspondentes prestações. Trata-se de 
modalidade de compensação, nos termos do inciso IV.



• Tipologia das penalidades
• Art.s  86 e 87 da Leni 8 666/1993

• Advert.êicnia
• Mult.a
• Suspeisão para partcnipar de lnicnit.ação e 

nimpednimeit.o de coit.rat.ar 
• Declaração de niinidoienidade para lnicnit.ar ou 

coit.rat.ar 
• Art.  7º da Leni 10 520/2002

• Impednimeit.o para lnicnit.ar ou coit.rat.ar

Inexecução contratual e aplicação de penalidadesInexecução contratual e aplicação de penalidades



•Sanção administratia

•Processo Administratio

•Ampla defesa e contraditório

“    aos litgantes, em processo judicial ou administratio, e 
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e 
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” [CF/
88 art.  5º, LV]
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PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nos termos do art. 86 e 87 cada pena a ser aplicada 
deve facultar ao contratado a defesa prévia.

A legislação não trata das formalidades do processo 
administrativo, apenas consigna prazos para 
apresentação da defesa prévia:
5 dias ou 10 dias 

Lei nº 12.209 – Lei de Processo Administrativo do 
Estado da Bahia.



PROCESSO ADMINISTRATIVO

As sanções devem ser aplicadas de forma 
gradativa, obedecidos os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, nos 
termos da Lei de Processo Administrativo 
do Estado da Bahia.



PROCESSO ADMINISTRATIVO

Configurado o descumprimento de obrigação contratual:

PRIMEIRO PASSO:

- Notificar a contratada

NA NOTIFICAÇÃO DEVE CONTER:

- informações essenciais do contrato

- quais as irregularidades apontadas (fatos)

- se são reincidentes

- da infração, quais os itens descumpridos do edital ou contrato

- informar a penalidade correspondente

- informa o prazo de cinco dias úteis (ou 10 dias) para apresentar defesa



PROCESSO ADMINISTRATIVO
SEGUNDO PASSO

Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente, 
sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela imposição 
ou não de penalidades.

TERCEIRO PASSO

- Dar ciência à contratada da decisão
- Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação.

SE NÃO HOUVER RECURSO:

Encaminha-se para ratificação do gestor.

SE HOUVER RECURSO

- Se a autoridade não reconsiderar, deverá encaminhar para a autoridade superior

- SE MANTIDA A DECISÃO OU REFORMADA A DECISÃO DAR CIÊNCIA A 
RECORRENTE



PROCESSO ADMINISTRATIVO

QUARTO PASSO 

Informar ao cadastro sobre a penalidade imposta

O fiscal deverá registrar a penalidade

QUINTO PASSO

- Se a penalidade for multa, diligenciar a cobrança
-  Em caso de rescisão dar a devida publicidade



Adiertência

“Art.  87  Pela inexecução total ou parcial do contrato inexecução total ou parcial do contrato a 
Admniinist.ração poderá, garantda a préiia defesa, aplnicar ao 
coit.rat.ado as seguniit.es saições: 
I – adiertência”

•Comuinicação formal ao foriecedor 
•Saição de meior gravnidade 
•Pode ser cumulada com a mult.a, mas ião com as demanis 
espécnies saicnioiat.órnias 
•Fuidameit.o justfcador do fut.uro escaloiameit.o ia aplnicação 
de peialnidades manis severas, dniait.e de um renit.erado 
descumprnimeit.o coit.rat.ual 
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Multa

Indenizatória 

Art.  87   Pela inexecução total ou parcial inexecução total ou parcial do coit.rat.o a 
Admniinist.ração poderá, garaitda a prévnia defesa, aplnicar ao 
coit.rat.ado as seguniit.es saições:
II - mult.a, ia forma preiista no instrumento coniocatório ou no 
contrato;

Pode cumular com advert.êicnia, suspeisão e declaração de 
niinidoienidade 

Pode cumular com a mult.a morat.órnia?
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Multa

Indenizatória 

Art.  87   
§ 1o  Se a multa aplicada for superior ao ialor da garanta 
prestada, além da perda dest.a, respoiderá o coit.rat.ado pela sua 
dnifereiça, que será descoit.ada dos pagameit.os eveit.ualmeit.e 
devnidos pela Admniinist.ração ou cobrada judnicnialmeit.e 

§ 2o  As saições prevnist.as ios niicnisos I, III e IV dest.e artgo 
poderão ser aplnicadas juit.ameit.e com a do niicniso II, facult.ada a 
defesa prévnia do niit.eressado, io respectvo processo, io praio 
de 5 (cniico) dnias út.enis 
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Suspensão temporária

Art.  87  Pela inexecução total ou parcial do coit.rat.o a 
Admniinist.ração poderá, garaitda a prévnia defesa, aplnicar ao 
coit.rat.ado as seguniit.es saições:
  
III - suspeisão t.emporárnia de partcnipação em lnicnit.ação e 
nimpednimeit.o de coit.rat.ar com a Administração, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos;
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Declaração de inidoneidade

Art.  87  

§ 3o  A saição est.abelecnida io niicniso IV dest.e artgo é de 
competência exclusniva do Ministro de Estado, do Secretário 
Estadual ou Municipal, coiforme o caso, facult.ada a defesa do 
niit.eressado io respectvo processo, io praio de 10 (dei) dnias da 
abert.ura de vnist.a, podeido a reabilitação ser requerida após 2 
(dois) anos de sua aplicação  
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Outros sujeitos atios das sanções de suspensão e 
declaração de inidoneidade

Art.  88   As saições prevnist.as ios niicnisos III e IV do artgo ait.ernior 
poderão t.ambém ser aplnicadas às empresas ou aos profssionais 
que, em raião dos coit.rat.os regnidos por est.a Leni:
I - t.eiham sofrnido coideiação definitva por pratcarem, por 
menios dolosos, fraude fscal io recolhnimeit.o de quanisquer 
t.rnibut.os;
II - t.eiham pratcado atos ilícitos iisando a frustrar os objetios 
da licitação;
III - demoist.rem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em iirtude de atos ilícitos pratcados 
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Impedimento de licitar e contratar

Art.  7º [Lei 10.520/2002] Quem, coivocado deit.ro do praio de 
valnidade da sua propost.a, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exnignida para o 
cert.ame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantier a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fscal, fcará impedido de licitar e contratar com a Uinião, 
Est.ados, Dnist.rnit.o Federal ou Muinicípnios e, será descredeicniado io 
Snicaf, ou ios snist.emas de cadast.rameit.o de foriecedores a que 
se refere o niicniso XIV do art.  4º dest.a Leni, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, sem prejuíio das mult.as prevnist.as em ednit.al e io 
coit.rat.o e das demanis comniiações leganis 
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Suspensão, impedimento e declaração de inidoneidade

Suspensão Impedimento
Declaração de 
inidoneidade

Prazo At.é 2 aios At.é 5 aios No míinimo 2 aios

Competência 
para aplicar

Aut.ornidade 
respoisável pela 
celebração do 
coit.rat.o    

Aut.ornidade 
respoisável pela 
celebração do 
coit.rat.o    

Mniinist.ro da Uinião, 
Secret.árnio de Est.ado, 
Secret.árnio Muinicnipal

Extensão Órgão ???

Uinião, Est.ados, DF, 
Muinicípnios 

Uinião, Est.ados, DF, 
Muinicípnios



Extensão da pena de suspensão
Eiolução jurisprudencial

1º alcance restrita ao órgão que aplicou

“    o eit.eidnimeit.o desse Trnibuial, snist.ematiado ia Decnisão 36/2001, 
t.em snido io seitdo de que a saição prevnist.a io niicniso III, de suspeisão 
t.emporárnia, tem aplicação restrita ao órgão que a aplicou  Com efenit.o, 
breve pesqunisa da jurnisprudêicnia dessa Cort.e de Coit.as ios permnit.e 
coist.at.ar que esse eit.eidnimeit.o t.em se maitdo, de maienira 
uiniforme, em dniversos julgados receit.es, como os Acórdãos 1678/2008 
– Pleiárnio, 79/2008 – Pleiárnio, e 2455/2007 – Pleiárnio  [Acórdão  TCU 
3858/2009 – Seguida Camara]
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 “Hoje, apesar de pensarmos saber 
bastante, não aprendemos ainda algo 
que seja eficiente e possa substituir o 
simples muito obrigado". 

                                         Rui Barbosa
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que seja eficiente e possa substituir o 
simples muito obrigado". 
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PROVIDÊNCIA 
DA

CONTRATANTE

BASE
LEGAL

FUNDAMENTO

Emitir empenho e ordem de 
serviço

Art. 60
Lei 4.320/64

Poder de gasto

Publicar o extrato contratual 
como condição de eficácia

Art. 61, parágrafo único
E Art. 3º

Princípio da Publicidade

Executar fielmente o contrato, 
respondendo cada parte pelas 
conseqüências

Art. 66 Responsabilidade pela 
execução

Designar repres. ou gestor 
contratual por ato formal

Art. 67 e 73
Art. 3º, § 4º

Dec. 3.931/01

Princ. da segregação das 
funções:quem fiscaliza não 

deve ser o ordenador.

RECOMENDAÇÕES  E CAUTELAS NA GESTÃO CONTRATUAL
ART. 66 A 76 DA LEI DE LICITAÇÕES
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RECOMENDAÇÕES  E CAUTELAS NA GESTÃO CONTRATUAL
ART. 66 A 76 DA LEI DE LICITAÇÕES

Instalar Diário de 
Ocorrências, para 
lançamento de fatos, 
falhas e observações

Art. 67, § 1º e
Art. 89 do
Dec. 73.140/73 ***

Fiscalização e recebimento 
do objeto

Possibilidade de contratar 
empresa ou profissional 
para gerenciamento do 
contrato

Art. 67 *** Princípio da execução fiel

Acompanhar a execução 
contratual em sua latitude 
quantitativa e qualitativa

Art. 65, § 1º Princípio da execução fiel

Receber o objeto 
contratual

Art. 73 e 74  *** Qualidade, quantidade, 
condições

Na hipótese de 
inexecução, rescindir o 
contrato, com motivação 
legal

Art. 78 Inexecução contratual
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RECOMENDAÇÕES  E CAUTELAS NA GESTÃO CONTRATUAL
ART. 66 A 76 DA LEI DE LICITAÇÕES

Exigir do contratado por ocasião da 
liquidação da despesa, a 
demonstração da manutenção das 
condições de habilitação

Art. 55, XIII Princípio da Legalidade

Exigir de seu representante ou gestor 
contratual a comprovação da 
execução da obra ou serviço, 
mediante Termo Circunstanciado ou 
Termo de Verificação

Art. 40, §3º, 73 e 74 Recebimento do objeto 
contratual

Promover a contabilidade e a 
liquidação da despesa

Art. 63 – Lei 4320/64
Art. 5º e 40, XIV

Ordem cronológica de 
pagamento; liquidação da 
despesa.

Restos a pagar; nos dois últimos 
quadrimestres do mandato, não 
contrair obrigações sem 
disponibilidade integral de caixa 

Art. 42 da LC 101/00 Garantia de pagamento do 
último quadrimestre

Acompanhar decisões e orientações 
do Controle Interno e TCE sobre a 
gestão contratual

Art. 70, 71 e 74 CF
Art. 59 da LC 101/00

Controle e Prestação de 
Contas
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RECOMENDAÇÕES  E CAUTELAS NA GESTÃO CONTRATUAL
ART. 66 A 76 DA LEI DE LICITAÇÕES

PROVIDÊNCIA 
DA

CONTRATADA

BASE
LEGAL

FUNDAMENTO

Executar fielmente o contrato, 
respondendo cada parte pelas 
conseqüências da inexecução

Art. 66 Responsabilidade pela 
execução

Instalar Diário de Ocorrências, para 
lançamento de fatos, falhas e 
observações

Art. 67, § 1º e
Art. 89 do
Dec. 73.140/73

Fiscalização e recebimento do 
objeto

Designar preposto junto à Administração Art. 68 Princípio da execução fiel

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir o objeto, se verificados vícios, 
defeitos ou incorreções

Art. 69 Responsabilidade pela 
execução

Assumir responsabilidade objetiva pelos 
danos causados diretamente à 
Administração e à terceiros

Art. 37, § 6º CF
Art. 70

Princípio da Responsabilidade 
Objetiva

Elaborar folhas de pagamento distintas, 
em caso de ser cedente de mão de obra

Art. 31, § 5º da Lei 
8212/91

Responsabilidade solidária

Caso haja desequilíbrio econômico-
financeiro, demonstrá-lo em documento 
motivado, acompanhado de laudo técnico

Art. 50, § 1º da Lei 
nº
9.784/99

Princípio do equilíbrio 
econômico-financeiro



QUADRO DAS CLÁUSULAS INDISPENSÁVEIS NO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO[1]
[1] MOTA, Carlos Pinto Coelho. Eficácia nas licitações e 
contratos.Belo Horizonte: Del Rey. 2002. p.55

CLÁUSULAS 
NECESSÁRIAS 

DISPOSITIVOS 
AUXILIARES 

1. Objeto Art. 38 

2. Regime de execução e 
forma de fornecimento 

Art. 10 

3. Preço e condições de 
pagamento, critérios de 

reajuste 

Arts. 5º, 40, XI e XIV, a e c; 
82; 

4. Prazo de início e 
conclusão 

Art. 6º, XI; 73 a 76 

5. Crédito pelo qual correrá 
a despesa 

Arts. 6º e 60 da Lei 4.320/64 



QUADRO DAS CLÁUSULAS INDISPENSÁVEIS NO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO[1]
[1] MOTA, Carlos Pinto Coelho. Eficácia nas licitações e 
contratos.Belo Horizonte: Del Rey. 2002. p.55

CLÁUSULAS 
NECESSÁRIAS 

DISPOSITIVOS 
AUXILIARES 

6. Garantias Art. 38 

7. Direitos /respons., 
penalidades e valores da 

multa 

Art. 79, 81 a 88 

8. Casos de rescisão Art. 78 

9. Reconhecimento de 
direitos 

Art. 77, 78 e 79 

10. Condições para 
importações 

Art. 42 



QUADRO DAS CLÁUSULAS INDISPENSÁVEIS NO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO[1]
[1] MOTA, Carlos Pinto Coelho. Eficácia nas licitações e 
contratos.Belo Horizonte: Del Rey. 2002. p.55

CLÁUSULAS 
NECESSÁRIAS 

DISPOSITIVOS 
AUXILIARES 

11. Vinculação do ato de 
dispensa 

Art. 26

12. Legislação aplicável Art. 121 

13. Manutenção das 
condições da habilitação 

Arts.13, §3º, 27 a 31  

MINUTA DO CONTRATO
ANEXO OBRIGATÓRIO DO 

EDITAL

ART. 40 § 2º, III
C/C ART. 62 § 1º

POSSIBILIDADE DE 
PRORROGAÇÃO

ART. 57
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Deveres do Contratado

Estabelece o art. 66 da Lei nº. 8.666/1993 que o 
contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de 
acordo com as cláusulas avençadas e as normas das 
respectivas leis, respondendo cada parte pelas 
consequências de sua inexecução, total ou parcial.  
 
Prevê o art. 69 da Lei nº. 8.666 que o contratado é 
obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto 
do contrato quando se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados. 
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que seja eficiente e possa substituir o 
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                                         Rui Barbosa

Deveres do Contratado

Prevê o art. 69 da Lei nº. 8.666 que  prevê que em caso de 
descumprimento de obrigação prevista no artigo, poderá a 
Administração executar, direta ou indiretamente, o objeto do 
contrato, cobrando as despesas correspondentes, devidamente 
corrigidas, permitida a retenção de créditos do contratado. 

O art. 70 da Lei nº. 8.666, dispõe que o contratado é 
responsável pelos danos causados diretamente à Administração 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 
do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 
a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão ou entidade 
interessada.
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Deveres do Contratado

Quanto aos encargos legais da execução do contrato, estabelece o 
 art. 71 da Lei nº. 8.666, que o contratado é responsável pelo 
cumprimento das exigências previstas na legislação profissional 
específica e pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato.  
 

Nos termos do § 1º do art. 71 da Lei Geral, a inadimplência do 
contratado em relação às exigências profissionais e aos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais não transfere à 
Administração a responsabilidade pelo seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e 
o uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de 
imóveis. 
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Deveres do Contratado

Assim, cumpre à Administração adotar medidas preventivas para 
evitar possível responsabilização ulterior, tais como: na fase 
licitatória, desclassificar propostas que não comportem o 
cumprimento adequado dos encargos trabalhistas; na fase da 
execução do contrato, fiscalizar o devido cumprimento pelo 
contratado das obrigações laborais para com o pessoal 
empregado, inclusive a utilização de equipamentos de segurança 
quando assim exigidos.  
 
Em caso de não cumprimento das obrigações por parte do 
contratado, cumpre à Administração apurar os fatos e, se for o 
caso, aplicar sanções ou mesmo promover a rescisão do 
contrato, com fundamento na infração à legislação trabalhista e 
nos riscos de responsabilização consequentes.
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