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1. NOS CAPÍTULOS ANTERIORES... 
 
2. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

O QUE VEM NA MENTE 
QUANDO OUVIMOS A 
PALAVRA CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS? 
  

 



1. CONCEITO - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 “Ajustes que a Administração, nessa qualidade, 
celebra com pessoas físicas ou jurídicas, públicas 
ou privadas, para a consecução de fins públicos, 
segundo regime jurídico de direito público.” (Di Pietro) 

 
 

 Pontos  relevantes 

 Há diferença entre os contratos da administração para os 
contratos administrativos. 

 Prevalência do regime de direito público. 



2. Características 
  

 Submissão ao Direito Administrativo 

 Prevalece os princípios e normas aplicáveis ao Direito Público a fim 
de viabilizar o adequado atendimento dos serviços públicos. 

 Presença da Administração em pelo menos um dos polos 

 A presença da Administração é condição necessária, mas não 
suficiente para caracterizar um contrato como administrativo. 

  Desigualdade entre as partes:  

 Contratos administrativos caracterizam -se pela verticalidade, pois a 
Administração Pública ocupa uma posição de superioridade diante 
do particular. 



2. Características 
 

 Mutabilidade 

 Inaplicabilidade relativa do pacta sunt servanda 

 Cabe modificação unilateral diante de causas supervenientes de 
interesse público. 

 Existência de cláusulas exorbitantes 

 Poderes especiais para a Administração dentro do contrato, 
projetando-a para uma posição de superioridade em relação ao 
contratado. 

  Formalismo 

 O contrato administrativo não tem forma livre, devendo observar o 
cumprimento de requisitos intrínsecos e extrínsecos.  



3. Sujeitos do Contrato Administrativo 
 

 Regra Geral 

 Contratante: o órgão ou entidade signatária do instrumento 
contratual. 

 Contratado: pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a 
Administração Pública. 

 

 Contratos Administrativos Plurilaterais 

 Não há presença de particulares. 

 As partes pactuantes são diversas entidades federativas firmando 
compromisso para defesa de interesses comuns e não conflitantes. 



4. Exigência de licitação prévia 
 

 Em regra, a celebração do contrato administrativo exige prévia 
licitação, exceto nos casos de contratação direta previstos na legislação. 

 A ausência de licitação torna o contrato inexistente, inválido e ineficaz. 

 

5. Competência legislativa 
 Compete privativamente à União criar normas gerais sobre licitações e 

contratos administrativos. (art. 22, XXVII, CF) 
 Poderiam os Estados e Municípios editarem regras complementares? 



6. Cláusulas exorbitantes 
 

 
 Característica fundamental dos contratos administrativos 

 
 Exorbitante ≠Abusivo 

 
 São cláusulas exorbitantes previstas na Lei n. 8.666/93:  

 Exigência de garantia 

 Alteração unilateral do objeto 

 Rescisão unilateral 

 Fiscalização 

 Aplicação de penalidades 

 Ocupação provisória 



6. Cláusulas exorbitantes 
 

 EXIGÊNCIA DE GARANTIA 
 Necessidade de previsão no instrumento convocatório 

 Finalidade da garantia 

 Cabe ressaltar que é o contratato quem escolhe qual 
forma vai oferecer essa garantia. 

  Valor da Garantia 

▪ Regra Geral: A garantia não pode exceder a cinco por 
cento do valor do contrato. Caso existam atualizações 
no contrato o valor da garantia também pode ser 
reajustado. (art. 56,§2º, LL) 

 



6. Cláusulas exorbitantes 
 

 EXIGÊNCIA DE GARANTIA 
  Valor da Garantia 

▪ Obras de grande vulto e alta complexidade: Para 
obras, serviços e fornecimentos de grande vulto 
envolvendo alta complexidade técnica e riscos 
financeiros consideráveis, demonstrados através de 
parecer tecnicamente aprovado pela autoridade 
competente, o limite de garantia poderá ser elevado 
para até dez por cento do valor do contrato. (art. 
56,§3º, LL) 

   



6. Cláusulas exorbitantes 
 

 EXIGÊNCIA DE GARANTIA 
  Valor da Garantia 

▪ Quando o contrato exige entrega de bens pela 
administração.   
▪ Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela 

Administração, dos quais o contratado ficará depositário, ao valor 
da garantia deverá ser acrescido o valor desses bens.  

  Restituição da Garantia 

▪  A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída 
após a execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada 
monetariamente.  



6. Cláusulas exorbitantes 
 

 EXIGÊNCIA DE GARANTIA 
 Opções do contratato no oferecimento da garantia: 

▪ Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública  

▪ Seguro –garantia 

▪ Fiança bancária. 
 

 ALTERAÇÃO UNILATERAL DO OBJETO 
 Possibilidade de modificação unilateral para melhor adequação às 

finalidades de interesse público. 



6. Cláusulas exorbitantes 
 

 ALTERAÇÃO UNILATERAL DO OBJETO 
 Limites da alteração unilateral 

▪ Até 25%, para obras, serviços ou compras 

▪ Até 50%, no caso de reforma em edifício ou equipamento 
 

 Efeitos da alteração unilateral para o equilíbrio 
contratual: Restabelecimento do equilíbrio econômico -
financeiro. 



6. Cláusulas exorbitantes 
 

 RESCISÃO UNILATERAL 
 Possível diante de problemas no cumprimento pelo particular ou 

interesse da própria administração. 

 
 

 FISCALIZAÇÃO 
  Representante e eventual contratação de terceiros. 

 Não cumprimento das determinações decorrentes da fiscalização: Enseja 
possível rescisão 



6. Cláusulas exorbitantes 
 

 APLICAÇÃO DE PENALIDADES 
 Sanções Administrativas para inexecução do contrato/Processo 

Administrativo 

 Penalidades cabíveis: 

A) Advertência; 

B) Multa; 

C) Suspensão temporária do direito de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a dois anos; 

 D) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração. 



6. Cláusulas exorbitantes 
 

 APLICAÇÃO DE PENALIDADES 
 D) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração. 

 Comentários Especiais: 
▪ Duração dos efeitos da declaração de inidoneidade : A 

inidoneidade vai permanecer enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
▪ Reabilitação: Será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 

pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
no inciso anterior (dois anos).  

 



6. Cláusulas exorbitantes 
 

 APLICAÇÃO DE PENALIDADES 
 D) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração. 

 Limites da declaração de inidoneidade e suspensão: Efeito 
Restritivo ou Extensivo? 
▪ 1ª Teoria: Efeito restritivo: Os efeitos da suspensão aplicam-se tão somente às 

entidades da federação em que a sanção foi aplicada. Fundamento: Autonomia 
das pessoas da federação e ofensa ao princípio da competitividade. 

▪ 2ª Teoria: Efeito restritivo para a suspensão e extensivo à declaração, ou seja, neste 
último aplica-se a todos os entes federativos. 

▪ 3ª Teoria: Adotada por Carvalho Filho. Sempre é extensiva . 



6. Cláusulas exorbitantes 
 

 OCUPAÇÃO PROVISÓRIA  
 Possibilidade no caso dos serviços essenciais 

 Aplica-se a bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao 
objeto do contrato 

 Visa garantir a apuração administrativa de faltas contratuais pelo 
contratado ou na hipótese de rescisão do contrato administrativo. 

 



7. Estudo do equilíbrio financeiro do contrato 
administrativo 

 

 Relação entre objeto e preço no momento da contratação 

 As condições efetivas da proposta devem ser mantidas (art. 37, 
XXI, CF) 

 Visa a preservação da margem de lucro do contratado, 
denominado equilíbrio econômico -financeiro. 

 Essa alteração remuneratória pode se dar mediante reajuste ou 
revisão. 

 



7. Estudo do equilíbrio financeiro do contrato 
administrativo 

 

 REAJUSTE 

 Atualização do valor remuneratório 

 Reajuste é a terminologia apropriada para denominar a atualização 
do valor remuneratório ante as perdas inflacionárias ou majoração 

nos insumos.   

 Normamente há previsão contratual 

 Carvalho Filho - Inexistindo previsão o preço ajustado é fixo e 
irreajustável. 

  



7. Estudo do equilíbrio financeiro do contrato 
administrativo 

 

 REVISÃO 

 Alterações no valor efetivo da tarifa 

 Independe de previsão contratual 

 Possível, entre outras circunstâncias, aos casos de força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual.  

 



8. Restrições ao uso da exceção do contrato não 
cumprido (exceptio non adimpleti contractus) 
 

 Regra Civilista:  

 Aquilo que foi acordado livremente entre as partes deve ser 
cumprido.  

 Regra nos contratos administrativos: 

  Nos contratos administrativos, ao contrário, a exceptio non adimpleti 
contractus somente pode ser invocada pelo contratado, com o fim 
de suspender a execução contratual, após noventa dias de 
inadimplemento por parte da Administração, e desde que ausente 
justa causa. 

 



9. Extinção do contrato administrativo 
  
 Os contratos administrativos podem ser extintos por: 

a) Advento do termo ou conclusão do objetivo 

b) Rescisão unilateral 

c) Rescisão bilateral 

d) Rescisão judicial 

  



9. Extinção do contrato administrativo 
  
 Advento do termo ou conclusão do objetivo 
 Forma natural de extinção de extinção do contrato, em 

que há seu adimplemento.  

 Exemplos: 

▪ Execução da Obra 

▪ Fim do prazo de determinado serviço. 

▪ Entrega dos bens adquiridos 



9. Extinção do contrato administrativo 

 Rescisão unilateral 

 É a rescisão administrativa. 

 Decretada pela Administração contratante, sem necessidade de 
autorização judicial. 

 A rescisão unilateral deve ser precedida de processo administrativo, 
assegurado a ampla defesa e contraditório. 

  Cabe indenização? 
▪ Havendo culpa do contratado, não é devida indenização, aplicando -se a 

sanção cabível; se não houver culpa, como no caso da rescisão motivada 
por razões de interesse público, cabe indenização. 

  



9. Extinção do contrato administrativo 
 Rescisão Bilateral 
 Também conhecida como rescisão amigável: feita 

administrativamente por acordo entre as partes.  

 Em regra não gera indenização. 
 

 Rescisão Judicial 
 Determinada pelo Poder Judiciário em razão de inadimplemento do 

contratante ou do contratado. 

 Havendo inadimplemento do contratado, a Administração pode 
optar também por rescindir unilateralmente. 

 



 
 

 

Dúvidas? 



 

 

 

Boa Noite! 
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