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INTRODUÇÃO AO CURSO
Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Curso de Gestão de Contratos Administrativos. Meu 
nome é Kleberson Roberto de Souza, sou Auditor Federal da CGU e autor deste material 
didático. 

Como vocês sabem, as aquisições têm papel primordial na atividade administrativa do 
Estado, uma vez que toda contratação pública, a princípio, encontra-se vinculada à 
obrigação de licitar, prevista expressamente na Constituição Federal de 1988 (art. 37, XXI). 
Mesmo em casos de exceções taxativas, em que a licitação é dispensável ou inexigível, o 
órgão ou entidade pública deve expor os motivos pelos quais não licitou, o que reforça 
a obrigatoriedade dos processos licitatórios.

A necessidade de aperfeiçoar continuamente a gestão dos contratos administrativos 
decorre da sua forte relação com a geração de resultados para a sociedade e da elevada 
materialidade dos gastos associados. 

A respeito da importância da gestão de contratos na produção de resultados para a 
sociedade, a figura a seguir apresenta a distribuição dos dados informados por 369 
organizações da Administração Pública Federal – APF ao TCU, apontando a criticidade 
das aquisições para as suas três ações orçamentárias consideradas mais relevantes:

Fonte: Elaboração própria a partir de Acórdão TCU nº 2.622/2015 - P

É possível observar que somente 4% das organizações afirmaram não ter suas atividades 
relevantes afetadas pelas aquisições, ao passo que praticamente metade das organizações 
têm suas atividades relevantes interrompidas se não ocorrerem aquisições.

Com relação à materialidade, o levantamento do TCU presente no Acórdão nº 2.622/2015 
indicou que o tema Contratações Públicas envolve de 10% a 15% do Produto Interno 
Bruto (PIB) nacional, com valores de aproximadamente R$ 500 bilhões/ano. 
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Na esteira desse entendimento, mediante exame dos indicadores de irregularidades 
apreciadas pelo Tribunal Pleno do TCE/MT nas contas das organizações estaduais e 
municipais relativas ao exercício de 2014, constatou-se que a Corte de Contas manteve 
829 irregularidades relacionadas a deficiências verificadas na gestão de licitações e 
contratos administrativos. Isso equivale a 41,3% do total de infrações legais ratificadas 
pelo TCE/MT no julgamento das contas dos seus fiscalizados. 

Além disso, já foi constatado pelo TCU que a governança e gestão de aquisições padece 
de deficiências significativas, conforme pode ser observado no gráfico a seguir: 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações do TCU

Apesar de o Estatuto das Licitações (Lei n. 8.666/93 e 10.520/03) procurar regulamentar, 
com riqueza de detalhes, os processos de compras e de contratação de obras e serviços, 
não são raros os casos de má administração dos recursos públicos. Do mesmo modo, 
não são incomuns as ocorrências de licitações montadas, simuladas ou direcionadas, 
de fracionamentos indevidos de objeto, de contratações com sobrepreço ou 
superfaturamento, ou mesmo ambos, de pagamento sem cobertura contratual,  além 
de várias outras formas de desviar e desperdiçar verbas públicas.

Considerando o procedimento licitatório antecedente compulsório de toda contratação 
pública, percebe-se que as impropriedades e irregularidades nas licitações e nos 
contratos estão na contramão da tutela do interesse público, demandando, assim, maior 
controle da atuação estatal contratante. Dentre outros prejuízos, não coibir essas práticas 
implicaria em deixar de atender necessidades básicas da população, ou mesmo em 
fornecer-lhe produtos essenciais de baixa qualidade, tais como medicamentos, merenda 
e transporte escolar, creches, escolas, hospitais, assistência social etc. 

Assim, quem comete irregularidade em licitação não afronta simplesmente a normas 
de direito constitucional e administrativo, mas, sim, conspira contra o atendimento das 
necessidades da sociedade.
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Para coibir as irregularidades e impropriedades nas Contratações Públicas, é fundamental 
que haja a atuação integrada dos órgãos de controle (TCE/MT, CGU, MPF, PF, TCU), a fim 
de produzir resultados mais efetivos no combate ao desperdício e à corrupção.

Além dessa relevante atuação dos órgãos de controle, o combate ao desperdício nos 
contratos administrativos produzirá resultados mais efetivos à medida que os servidores 
que atuam diretamente no processo (gestor de contrato, autoridade competente, fiscal 
de contrato, parecerista jurídico e servidores em geral) estiverem adequadamente 
preparados para prevenir, detectar e remediar possíveis irregularidades na gestão 
contratual. 

Para capacitar esses atores a atuarem com mais segurança no exercício de sua função, 
este curso apresentará os aspectos legais que devem ser observados, com base na 
jurisprudência do TCE/MT e TCU, e que podem ser adotados para para evitar erros e 
irregularidades. 

Além disso, o curso auxiliará o trabalho dos agentes que atuam na supervisão das compras 
públicas (auditores, controladores, procuradores etc.) e fortalecerá, ainda, a atuação dos 
conselhos de políticas públicas, organizações da sociedade civil e cidadãos que venham 
a se dedicar à louvável tarefa de controle social da gestão pública.

Em linhas gereias, este curso está estruturado em 6 módulos, divididos da seguinte forma:

Dessa forma, a fim de oferecer subsídio aos gestores públicos do Estado de Mato Grosso 
para a boa e regular Gestão dos Contratos Administrativos em benefício da sociedade, o 
TCE/MT está orientando sua atuação como indutora do processo de aperfeiçoamento 
da Administração Pública, estimulando, inclusive, o enfrentamento da corrupção, além 
de contribuir para a construção de bases sólidas para o Sistema de Controle Interno da 
Administração Pública Mato-grossense.
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Aula 1: Relações Contratuais na 
Administração Pública

Afinal, o que é contrato?

Quais são as formalidades necessárias para a validade do contrato?

Os contratos verbais podem produzir efeitos jurídicos?

Qual é a diferença entre ata de registro de preços e contrato?

Para responder a essas e outras questões estudaremos, nesta aula, as relações contratuais 
na Administração Pública. 

Neste tópico serão abordados aspectos inerentes às formalidades necessárias para que 
o contrato administrativo tenha validade sob o ponto de vista da legislação pertinente, 
tais como o regime jurídico dos contratos administrativos, formas de celebração e casos 
em que são exigidas a sua instrumentalização, bem como a distinção entre contratos e 
atas de registros de preços.

Pronto para começar?

Então, vamos. 
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1 RELAÇÕES CONTRATUAIS NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1.1 - REgIME JURíDICO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIvOS

Sabemos que é função do Estado promover o bem comum, entendido como o conjunto 
de todas as condições de vida adequadas ao desenvolvimento humano. Para tanto, 
quando necessário, a Administração busca no mercado bens e serviços essenciais ao 
desempenho desta função, mediante contratações públicas planejadas e executadas na 
forma da lei.

Administrativamente, um macroprocesso para contratações públicas pode ser detalhado 
em 3 (três) fases:

a) Planejamento da contratação: recebe como insumo uma necessidade de negócio e 
gera como saída um edital completo, incluindo o Termo de Referência (TR) ou Projeto 
Básico (PB) para a contratação; 

b) Seleção do fornecedor: recebe como insumo o edital completo e gera como saída o 
contrato; 

c) Gestão do contrato: recebe como insumo o contrato e gera como saída uma solução 
que produz resultados, os quais atendem à necessidade que desencadeou a contratação 
(Acórdão nº 1.321/2014 – TCU – Plenário).

Essas fases podem ser demonstradas na figura a seguir:

Fonte: Elaboração própria a partir de RCA, do TCU
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Cada fase do macroprocesso pode ser desdobrada em outras. Por exemplo: a gestão 
contratual, objeto de nosso curso, pode ser subdividida nas etapas de iniciação, 
fiscalização, ajustes e encerramento ou transição contratual, conforme apresentado a 
seguir: 

Fonte: Elaboração própria a partir de RCA do TCU

- Mas, afinal, o que é contrato?

O contrato administrativo encontra-se conceituado no parágrafo único do art. 2º, da 
Lei nº 8.666/93, como todo e qualquer ajuste celebrado entre órgãos ou entidades da 
Administração Pública e particulares, por meio do qual se estabelece um acordo de 
vontades, para formação de vínculo e estipulação de obrigações recíprocas. 

Esses contratos são regulados pelas respectivas cláusulas, além das normas da Lei de 
Licitações e preceitos de direito público. Na ausência desses dispositivos, tais acordos 
são regidos pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito 
privado. 

São exemplos de contratos administrativos:

a) Contratos de compra – aquisição remunerada de bens, em fornecimento único ou 
parcelado. 

Exemplos: aquisição de gêneros alimentícios, medicamentos, peças de veículos, material 
de expediente, material para copa e cozinha, móveis e utensílios etc.;  

b) Contratos de serviços – demolição, conserto, instalação, montagem, operação, 
conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, 
publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais. 
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Exemplos: contratos para prestação de serviço de limpeza e conservação, vigilância e 
segurança, manutenção predial, manutenção de equipamentos, locação de veículos etc.

c) Contratos de obras – têm como objeto uma construção, reforma, fabricação, 
recuperação ou ampliação. 

Exemplos: construção de escolas, casas populares, pontes, estradas, viadutos, estádios, 
aeroportos etc. 

Nesses contratos, a Administração atua dotada de prerrogativas próprias do Poder 
Público. São as chamadas cláusulas exorbitantes que, incidentes sobre os contratos 
administrativos ainda que não constem do instrumento contratual, conferem à 
Administração Pública poderes diferentes dos comumente vistos nos contratos de ordem 
privada, tais como a possibilidade de modificar e rescindir unilateralmente o contrato, 
fiscalizar sua execução, aplicar sanções etc. 

É exatamente isso que expressa o art. 58 da Lei nº 8.666/93, que trata das prerrogativas da 
Administração no regime jurídico de Direito Público. Portanto, os contratos administrativos 
são regidos por normas de direito público. 

Entretanto, há também contratos celebrados pela Administração Pública, mas 
regulamentados por normas de direito privado, ou seja, contratos em que o particular se 
encontra, pelo menos a princípio, em posição de igualdade jurídica com a Administração. 
A doutrina se refere aos contratos firmados nesta relação de “horizontalidade” e regidos 
precipuamente pelo direito privado simplesmente como “contratos de direito privado 
da Administração”.

Marcelo Alexandrino define tais contratos como os ajustes firmados entre a Administração 
Pública e particulares, nos quais a Administração não figura na qualidade de Poder 
Público, sendo tal ajuste, por isso, regido predominantemente pelo direito privado 
(Alexandrino, 2014).

São exemplos os contratos de compra e venda de bens produzidos por sociedade de 
economia mista, ou contratos de abertura de conta corrente firmados entre particulares 
e banco estatais (Caixa Econômica Federal, por exemplo), contratos de seguro, de 
financiamento e de locação, em que a Administração Pública seja locatária e aqueles 
em que é usuária de serviço público. Nesses contratos a Administração pode aplicar 
normas gerais de direito privado, mas ainda deve observar os arts. 55, e 58 a 61 da Lei de 
Licitações.

Na esteira desse entendimento, o TCU tem orientado que as contratações de seguros por 
órgãos da Administração Pública, e seus respectivos aditivos, quando realizadas mediante 
simples emissão de apólices de forma unilateral pela empresa seguradora e sem a devida 
formalização por meio de instrumento de contrato, configura-se desconformidade com os 
arts. 60 e 62 da Lei nº 8.666/1993, tendo em vista a necessária discriminação de cláusulas 
previstas no art. 55 e das informações constantes do art. 61 da mesma lei (Acórdão TCU 
600/2015-Plenário). 
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1.1.1 - Dos Contratos Escritos

A atuação da Administração Pública exige mais formalidades do que as observadas no 
setor privado. Por esta razão, a Constituição e a Lei nº 8.666/93 exigem o cumprimento 
de formalidades para celebração dos contratos administrativos, tais como (Oliveira, 2017):

✓ Exigência de licitação prévia, excepcionados os casos admitidos pela legislação;

✓ Forma escrita do contrato, vedada celebração exclusivamente verbal, ressalvadas 
as pequenas compras de pronto pagamento (art. 60, parágrafo único, da Lei);

✓ Cláusulas essenciais ao ajuste (art. 55 da Lei);

✓ Prazo determinado (art. 57, §3, da Lei).

Por recomendação do Estatuto de Licitações, os contratos administrativos e seus 
aditamentos devem ser formais e escritos. Nas situações a seguir, a contratação deve 
necessariamente ser formalizada por meio de termo de contrato:

Fonte: Elaboração Própria

Dessa forma, conforme aponta o item 03, todas as contratações que ensejarem uma 
prestação futura – como, por exemplo, a entrega futura ou parcelada do objeto, a prestação 
de assistência técnica ou, ainda, a prestação de serviços de natureza continuada, devem 
ser formalizadas por meio do termo de contrato, ainda que decorram de licitações na 
modalidade convite ou de dispensas de licitação com fundamento nos incisos I ou II do 
art. 24 da Lei 8.666/1993. 

Esse é o entendimento do Tribunal de Contas da União, expresso, por exemplo, nos 
Acórdãos 2.720/2011-TCU-1a Câmara, 4.767/2011-TCU-1a Câmara, 589/2010-TCU-1a 
Câmara, 2.091/2010-TCU-1a Câmara, 329/2008-TCU-2a Câmara, 378/2008-TCU-2a Câmara 
e 1.219/2007-TCU-1a Câmara.
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Para os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, “[...] os instrumentos dos 
contratos, convênios e demais ajustes, bem como relativos a aditivos, devem integrar 
um único processo administrativo, devidamente autuado em sequência cronológica, 
numerado, rubricado, contendo em cada volume os respectivos termos de abertura e 
encerramento” (Orientação Normativa 02/2009). 

Assim, as folhas correspondentes aos documentos pertinentes devem ser numeradas 
e rubricadas, sendo que cada volume deverá conter os respectivos termos de abertura 
e encerramento e na medida do possível, no máximo, 200 folhas, conforme Portaria 
Normativa SLTI/MPOG 5/2002 e Portaria Normativa MD 1243/2006 (para os órgãos 
militares).

Tal orientação, respaldada na legislação de referência, tem sua importância esclarecida 
pela doutrina, como segue: 

“A autuação, o protocolo e a numeração destinam-se a assegurar a 
seriedade e a confiabilidade da atividade administrativa. A documentação 
por escrito e a organização dos documentos em um único volume 
asseguram a fiscalização e o controle da legalidade do procedimento. Será 
assegurada a possibilidade de exame da evolução do procedimento. A 
Administração, os licitantes e, mesmo, outros cidadãos poderão verificar 
os eventos ocorridos, reconstruindo historicamente a evolução dos fatos. 
A qualquer tempo, poderá ser comprovada a ocorrência de vício ou de 
defeito (tais como descumprimento a determinações legais, a ofensa a 
regras do ato convocatório etc.). ” (JUSTEN FILHO, Marçal, Comentários 
à lei de licitações e contratos administrativos, 11 ed. São Paulo: Dialética, 
2005, p. 375) 

Além disso, é desnecessária a exigência de testemunhas na formalização do contrato 
administrativo, tendo em vista o caráter público desse instrumento (Acórdão TCE/MT nº 
1984/2015 – TP).

- Mas como deve ser o contrato?

O conteúdo do termo de contrato deve ser dividido em cláusulas, nas quais estarão 
enumeradas as condições de execução. As cláusulas do contrato celebrado devem estar 
em harmonia com os termos da licitação e da proposta a que estiver vinculada. 

Além disso, em atendimento ao princípio da publicidade, os contratos firmados no exterior 
que produzirão efeitos jurídicos no Brasil devem ser redigidos em língua portuguesa. 
(Acórdão TCU 2145/13-Plenário).

Nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993, são cláusulas necessárias ou essenciais ao 
contrato as que estabelecem: 

 (I) Objeto

O objeto da licitação é uma condição essencial do ato convocatório e do contrato. Nele, 
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deve conter a descrição detalhada do bem, da obra ou do serviço, com indicação das 
especificações técnicas, modelo, marca, quantidade e outros elementos característicos, 
e em conformidade com o ato convocatório respectivo. 

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União, expressa na Súmula/TCU 177, é de que 
a definição precisa e suficiente do objeto 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 das condições 
básicas da contratação pelos concorrentes potenciais. São nesse mesmo sentido os 
Acórdãos: 1.041/2010-TCU-Plenário, 168/2009-TCU-Plenário, 926/2009-TCU-Plenário, 
1.746/2009-TCU-Plenário, 2.927/2009-TCU-Plenário, 6.349/2009-TCU-2a Câmara e 
157/2008-TCU-Plenário.  

Disso é possível concluir que a Administração não pode firmar contrato com objeto 
amplo e indefinido, do tipo guarda-chuva, em observância aos termos do art. 54, § 1o, 
da Lei nº 8.666/1993 (Acórdão 717/2005 Plenário).

A partir da definição clara e precisa do objeto são estabelecidas as demais condições 
licitatórias e contratuais. 

(II) Regime de execução ou a forma de fornecimento 

A execução de obras e a prestação de serviços podem ser realizadas de forma direta, 
quando a Administração executa o objeto com a utilização de meios próprios (exemplo: 
marceneiro do quadro de pessoal do órgão realiza reparos em móveis). 

Além disso, a Administração pode executar as obras ou prestar serviços de forma indireta, 
quando contrata com terceiros, feita sob os seguintes regimes de execução: 

◆ empreitada por preço global;

◆ empreitada por preço unitário; 

◆ empreitada integral; e 

◆ tarefa.

Esses regimes de execução serão vistos com mais detalhes na aula 5 deste material 
didático.

CONSULTAR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE OBJETO COMUM

Indicamos, como boas práticas de especificação técnica de itens comuns, os 
modelos desenvolvidos pela Prefeitura de São Paulo, que podem ser consultados 
em: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/suprimentos_e_
servicos/homologacao_e_especif/especificacao_tecnica/index.php?p=9254
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Para os casos de compras, o contrato deve estabelecer a forma de fornecimento do objeto, 
que pode ser integral, mediante entrega única, ou parcelada, quando o objeto puder 
ser entregue em itens, lotes, etapas, parcelas etc., como resmas de papel, material de 
limpeza, água, açúcar e café, passíveis de entrega mensal em quantidades determinadas. 

O contrato deve, ainda, prever outras informações consideradas relevantes para a 
execução do objeto, a exemplo do local e das condições de entrega ou prestação, da 
data, dos tipos de embalagem etc.

(III) Preço  

Os preços a serem pagos pelo fornecimento do bem, execução da obra ou prestação 
do serviço devem estar definidos em cláusula própria do contrato administrativo. O 
valor precisa ser igual ao obtido na licitação ou na contratação direta (dispensa ou de 
inexigibilidade). 

Todos os valores utilizados nas contratações deverão ser expressos em Real (R$), moeda 
corrente nacional, ressalvados os casos de contratações internacionais, além de serem 
grafados em algarismos e por extenso, no que couber. Em caso de dúvida, prevalece 
sempre o valor por extenso (TCU, 2010). 

(IV) Condições de pagamento

Inicialmente, cabe destacar que as despesas contratuais somente podem ser liquidadas 
e pagas após a execução e o aceite do objeto, configurados quando:

▶ Executada a obra ou prestado o serviço, que pode ser por etapas, parcelas, 
tarefas, períodos etc;  

▶ Fornecido o bem, que deve incluir montagem, instalação, funcionamento etc. 

Diante da execução e do aceite do objeto, a Administração fica obrigada a efetuar o 
pagamento nos prazos indicados no termo de contrato ou instrumento equivalente.

No caso de obras e serviços de engenharia, o pagamento de etapas ou parcelas 
definidas no cronograma físico-financeiro deve obedecer à sequência lógica, a fim de 
evitar antecipação de pagamento, que se caracteriza ao se pagar etapa ou parcela sem 
que a anterior tenha sido executada e aceita.   

Quanto à contagem dos prazos de pagamento, importante observar que: 

◆ o marco inicial para contagem será, em regra, a data de apresentação da 
nota fiscal/fatura;

◆ nos termos da Instrução Normativa MPOG 5/2017, apenas se considera 
ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura no momento em que o órgão 
contratante atesta a execução do objeto;
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◆ valores iguais ou inferiores a R$ 8.000,00 deverão ser pagos em até cinco 
dias úteis;  

◆ valores acima de R$ 8.000,00 deverão ser pagos em até trinta dias;

◆ nos pagamentos parcelados o prazo será contado a partir da data de 
execução e aceitação de cada etapa ou parcela de obra executada ou de serviço 
prestado.

A Administração poderá recusar-se a efetuar o pagamento sempre que o objeto for 
entregue, executado ou prestado em desacordo com as especificações pactuadas. Além 
disso, os valores correspondentes a multas ou indenizações aplicadas ao contratado 
poderão ser deduzidos do montante devido pela Administração. 

Cabe destacar que é necessário que todo contrato administrativo estabeleça e defina 
claramente, no que se refere ao pagamento de despesas, no mínimo, as seguintes 
situações: 

Por fim, ressalta-se que, ainda que a vigência prevista para o contrato não supere doze 
meses, o estabelecimento dos critérios de reajuste dos preços, tanto no edital quanto no 
instrumento contratual, não constitui mera discricionariedade conferida ao gestor, mas, 
sim, verdadeira imposição, ante o disposto nos arts. 40, inciso XI; e 55, inciso III, da Lei nº 
8.666/93 (Acórdão TCU 2205/16-P). 

(V) Prazos  

Os prazos para a entrega do objeto contratado, de início ou conclusão de etapas ou 
parcelas de obra ou serviço devem estar previstos expressamente no contrato. Quando 
não houver definição no contrato de que o prazo será contado em dias úteis, ele deve 
ser contado consecutivamente. 
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Nas contratações emergenciais, o instrumento contratual deve conter cláusula resolutiva 
expressa que estabeleça a extinção do contrato logo após a conclusão do processo 
licitatório ordinário para a contratação dos correspondentes serviços. (Acórdão TCU 
9873/2017-2 Câmara)

Ademais, não se pode deixar de observar que a ausência de norma estabelecendo os 
prazos máximos de vigência dos contratos administrativos pode propiciar a violação ao 
princípio constitucional da impessoalidade, na medida em que se concederia excessivo 
poder discricionário para o gestor público, a quem competiria decidir pela prorrogação 
do contrato ou pela realização de nova licitação. (TCU, Acórdão 332/2015 - Plenário, 
Processo no TC 009.847/2008-7, rel. Min. Benjamin Zymler, j. 04.03.2015, extraído do voto 
do relator, grifo nosso). 

(VI) Crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional 
programática e da categoria econômica

A Cláusula da despesa, obrigatória nos contratos firmados pela Administração pública, 
deve conter, necessariamente, além do valor, a indicação do crédito orçamentário pelo 
qual correrá o dispêndio (com a indicação da classificação funcional programática e da 
categoria econômica), vinculando a execução orçamentária ao programa de trabalho 
apropriado no Orçamento Anual.

Dessa forma, será promovida a vinculação da execução orçamentária ao programa 
de trabalho apropriado no orçamento anual (Acórdãos 3.131/2010-2a Câmara, 
1.854/2009-Plenário, 2.676/2009-2a Câmara, 1.163/2008-1a Câmara, 2.620/2008-Plenário, 
2.994/2008-1a Câmara, 475/2007-Plenário e 1.090/2007-Plenário). 

Nesse sentido, cabe destacar que:

▶ Classificação funcional: disciplinada na Portaria n° 42, de 14 de abril de 
1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, aplica-se aos entes da 
Federação. De acordo com essa Portaria, a classificação funcional estrutura-se em 
códigos que sequencialmente identificam a função e a subfunção à qual se associam 
os programas originários do Plano Plurianual de cada ente da Federação. Vinculadas 
aos programas estão as ações de governo: projeto, atividade ou operação especial, 
que representam o menor nível de categoria de programação.

▶ Quanto à natureza da despesa: definida na Portaria Interministerial n° 163, 
de 4 de maio de 2001, dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, alterada pela Portaria n° 325, de 27 de agosto de 2001, aplica-se a todos os 
entes da Federação. De acordo com essa Portaria, a classificação da despesa quanto 
à natureza é composta de categoria econômica, grupo de natureza de despesa, 
modalidade de aplicação e elemento de despesa. 

(VII) Garantias 

A Administração pode exigir prestação de garantia nas contratações de bens, obras e 
serviços, a fim de assegurar a plena execução do contrato e evitar prejuízos ao patrimônio 
público. 
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A previsão em edital de exigência de garantia não pode ser realizada sem que a 
Administração avalie, diante da complexidade do objeto, se realmente é necessária, sob 
pena de resultar em indevido encarecimento do objeto do certame. 

Se verificada a necessidade de prestação de garantia contratual, o contratado pode optar 
por uma das seguintes modalidades: 

✓  caução em dinheiro;

✓  caução em títulos;  

✓  seguro-Garantia; e  

✓  fiança Bancária. 

(VIII) Direitos e responsabilidades das partes 

As cláusulas envolvendo direitos, obrigações e responsabilidades das partes, notadamente 
as relativas à inexecução e à rescisão do contrato, devem constar com clareza e precisão 
no instrumento de contrato, conforme estabelecem os arts. 54, §1o e 55 da Lei nº 8.666/93.

(ix) Penalidades cabíveis e valores das multas

Devem constar claramente no edital da licitação e no contrato decorrente, as situações 
ensejadoras de sanções, bem como as respectivas gradações de aplicação, de acordo 
com o potencial lesivo de cada conduta apenada.

Nesse sentido, cumpre à Administração, nos termos de avença, inclusive nos casos 
de atrasos, aplicar a punição cabível, conforme a jurisprudência do TCU, ao assentar 
que os contratos administrativos devem conter cláusulas de penalidades, indicando 
a sanção administrativa correspondente à gravidade do evento e o valor gradual das 
multas. (Acórdãos 536/2011-TCU-Plenário, 137/2010-TCU-1a Câmara, 1.274/2010-TCU-
Plenário, 1.597/2010-TCU-Plenário, 1.802/2010-TCU-2a Câmara, 2.938/2010-TCU-Plenário, 
669/2010-TCU-Plenário, 669/2008-TCU-Plenário, 670/2008-TCU-Plenário, 1.163/2008-TCU-
Plenário, 1.330/2008-TCU-Plenário, 2.406/2006-TCU-Plenário e 3.176/2007-TCU-1a 
Câmara). 

Ademais, nos termos da Súmula TCU 205, é inadmissível, em princípio, a inclusão, nos 
contratos administrativos, de cláusula que preveja, para o Poder Público, multa ou 
indenização, em caso de rescisão.

(X) Casos de rescisão 

As inexecuções totais ou parciais de condições avençadas podem acarretar rescisão do 
contrato, sujeitando o fato às consequências contratuais e àquelas previstas em lei ou 
regulamento, conforme disposto nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993.

(XI) Reconhecimento dos direitos da administração, em caso de rescisão Administrativa
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Sem prejuízo de sanções aplicáveis ao contratado, nos termos da Lei nº 8.666/1993, 
são assegurados à Administração determinados direitos em caso de rescisão unilateral, 
conforme seguem: 

◆ assumir de imediato o objeto do contrato, no estado e no local em que se 
encontrar;  

◆ ocupar e utilizar local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados 
na execução do contrato, necessários à continuidade de execução do objeto;

o Nas duas primeiras hipóteses, a Administração pode dar continuidade 
à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.

o Além disso, para ocupar e utilizar local, instalações, equipamentos, 
material e pessoal empregados na execução do contrato, a Administração 
deve ter autorização expressa do Ministro de Estado competente, ou 
Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso.

◆ executar a garantia do contrato;

◆ reter créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
Administração pelo contratado.  

(XII) Condições de importação, data e taxa de câmbio para conversão

Os contratos que envolvam importações devem definir com precisão:

◆ As condições em que ocorrerão;

◆ A data para pagamento;

◆ A moeda; e 

◆ As taxas de câmbio para conversão. 

O contrato deve definir, por exemplo, que o pagamento a contratado brasileiro será 
realizado em moeda nacional, com base na taxa de câmbio vigente no dia útil 
imediatamente anterior à data do efetivo acerto. 

(XIII) Vinculação ao ato convocatório ou ao termo que dispensou ou considerou a 
licitação inexigível e à proposta do contratado 

É obrigatória a vinculação do contrato à proposta do contratado e aos termos do processo 
de contratação, tanto nas licitações realizadas, quanto nas dispensadas ou inexigíveis.

Assim, em face do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, são indevidas 
quaisquer alterações no contrato após a homologação do certame.

 (XIV) Legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos

Além de regulados por suas próprias cláusulas, os contratos administrativos devem 
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observar as normas da Lei de Licitações e os preceitos de direito público. 

Nos casos em que a legislação for omissa, aplicam-se aos contratos administrativos, 
supletivamente e no que couberem, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado. 

(XV) Obrigação do contratado de manter as obrigações assumidas e as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante toda a execução do contrato

Os contratos administrativos devem conter cláusula que estabeleça para o contratado 
a obrigação de manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações por 
ele assumidas.

(XVI) Foro Competente para Solução de Divergências Entre as Partes

Estabelece a Lei de Licitações e Contratos Administrativos que o foro competente 
para julgar questões decorrentes da execução de contratos administrativos será o da 
Administração contratante. 

Vistos os requisitos indispensáveis ao instrumento contratual, fica a pergunta:

- A contratação sempre será formalizada pelo termo de contrato?

Não necessariamente. Como vimos, existe a obrigatoriedade da formalização do 
termo de contrato nas concorrências e tomadas de preços, assim como nas dispensas 
e inexigibilidades cujos valores estejam compreendidos nos limites dessas duas 
modalidades de licitação. 

Nos demais casos, o termo de contrato é facultativo e pode ser substituído pelos 
instrumentos hábeis elencados a seguir (art. 62 da Lei nº 8.666/93):

Foro é o local do território onde pode ser ajuizada ação para solução de conflitos 
entre as partes contratantes. 
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A esses instrumentos aplicam-se, no que couber, exigências do termo de contrato, 
tais como descrição do objeto, preço, prazos, condições de execução e pagamento, 
obrigações e direitos das partes, etc (Brasil, 2010). 

A lei também permite que a administração substitua o instrumento de contrato (ou 
termo de contrato) por outros instrumentos hábeis, como exemplificados anteriormente, 
independentemente de valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos 
bens adquiridos, e da qual não resultem em obrigações futuras, inclusive de assistência 
técnica (Alexandrino, 2014).

Além disso, os contratos que versarem a respeito de direitos reais sobre imóveis, isto 
é, acerca de compra, venda ou doação de bens imóveis, devem ser formalizados por 
instrumento lavrado em cartório de notas. 

Os contratos devem ser numerados e arquivados em ordem cronológica, na sequência 
das datas de assinaturas e registro sistemático dos respectivos extratos em meio eletrônico 
ou em livro próprio.

A jurisprudência pacífica do Tribunal de Contas da União, em consonância com o parágrafo 
único do art. 60, da Lei nº 8.666/1993, é de que quaisquer acréscimos ou supressões no 
objeto, prorrogações, repactuações, além de outras modificações admitidas em lei que 
possam ser caracterizadas como alterações de contrato, devem, obrigatoriamente, ser 

Iniciar a execução de um contrato administrativo antes de sua formalização, exceto 
na hipótese em que a Lei 8.666/1993 admite contrato verbal (art. 60, parágrafo único), 
é infração à norma legal, principalmente nos contratos de serviço e de aquisição de 
materiais relativos a investimentos (Acórdão TCU nº 346/2007 - Plenário).
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formalizadas por meio de um termo de aditamento ao contrato. Nesse sentido são os 
Acórdãos 7.054/2010-TCU-2ª Câmara, 2.758/2010-TCU-Plenário, 2.152/2010-TCU-Plenário, 
5.362/2009-TCU-1ª Câmara, 3.728/2009-TCU-1ª Câmara, 1.210/2009-TCU-Plenário e 
140/2010-TCU-Plenário.

Por sua vez, as modificações contratuais que não alteram a essência da avença ou que 
não modifiquem as bases contratuais, a anotação ou registro administrativo podem 
ser realizadas por meio de apostila (tais como: variação do valor contratual para fazer 
face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato; as atualizações, compensações 
ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas; 
empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido; 
etc). 

Além desses requisitos, o resumo do instrumento do contrato, qualquer que seja o 
seu valor (inclusive contrato sem ônus), deve ser publicado na imprensa oficial como 
condição de eficácia do contrato (art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993). Isto 
porque a publicação prévia destina-se a evitar que seja executado um contrato que a 
sociedade não teve a oportunidade de conhecer. 

Portanto, os deveres contratuais não estarão em vigor até que tenha ocorrido a publicação 
do extrato do contrato, sendo os prazos contratuais contados a partir da data da 
publicação e não da data da assinatura. É importante lembrar que o descumprimento de 
tal obrigação não vicia o contrato, nem desfaz o vínculo, mas acarreta responsabilidade 
de quem lhe deu causa (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos - 
Marçal Justen Filho - p. 528 - 11ª ed.).

Nessa linha é o entendimento do TCU, que debateu essa matéria em algumas 
oportunidades (v. g.: Acórdão 643/2008, do Plenário, e Acórdão 3.778/2014, da 1ª Câmara), 
prevalecendo a orientação de que a publicação de termos aditivos fora do prazo legal 
consiste em defeito passível de convalidação, mesmo porque o art. 61, parágrafo único, 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, define a citada publicação como condição 
de eficácia, e não de validade, dos contratos e dos respectivos aditamentos (Acórdão 
610/2016 - Plenário).

1.1.2 - Dos Contratos Verbais

Existe, ainda, a figura do contrato verbal. Este tipo de contrato se constitui em exceção, 
somente permitida para pequenas compras de pronto pagamento, cujo valor seja igual 
ou inferior a 5% do limite estabelecido no art. 23, II, alínea a, da Lei no 8.666/1993, ou seja, 
para compras que não ultrapassem o valor de R$ 8.800,00 na União. 

Compras até esse valor são efetuadas geralmente pelo regime de adiantamento ou 
suprimento de fundos. Nos demais casos, é nulo e não produz efeito o contrato verbal 
celebrado pela Administração Pública (Acórdão TCU nº 890/2007, 1550/2008, 710/2008, 
452/2008, todos do Plenário).

Todavia, a norma deve ser interpretada em conformidade com os princípios gerais do 
Direito, pois a interpretação literal dela levaria à conclusão de que os contratos verbais, 
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que não são de pequenas compras, não seriam considerados válidos e não produziriam 
efeitos, inclusive para fins de pagamento. Tal interpretação prejudicaria o particular de 
boa-fé que forneceu o bem ou prestou o serviço ou executou a obra e acarretaria o 
enriquecimento sem causa da Administração.

Por esta razão, a doutrina e a jurisprudência tem reconhecido o dever da Administração 
contratante de pagar ao contratado pela execução do ajuste verbal, em homenagem aos 
princípios da boa-fé e da vedação do enriquecimento sem causa. Nesse sentido, temos 
como exemplo: STJ, TJRJ, TCE-MT (Acórdão 700/2003), Marçal Justen Filho, Enunciado 8 
da PGE/RJ e Orientação Normativa/AGU 4 (Oliveira, 2017).

1.2 – IMPORTâNCIA DA ANáLISE JURíDICA DA MINUTA DO 
CONTRATO 
Como forma de assegurar que o órgão de assessoramento jurídico da Entidade verifique 
a conformidade legal dos documentos elaborados pela Administração, evitando 
irregularidades que possam comprometer a viabilidade dos instrumentos por ela 
firmados, o art. 38, parágrafo único da Lei nº 8.666/1993, determina que sejam submetidos 
previamente à assessoria jurídica as minutas dos editais de licitação e quaisquer contratos, 
acordos, convênios ou ajustes celebrados pelos entes públicos, sendo tal determinação 
extensiva aos aditivos e aplicável também aos casos de inexigibilidade e dispensa de 
licitação. 

Nessa linha é a jurisprudência de longa data do TCU (Acórdãos 478/2011-TCU-1a 
Câmara, 787/2010-TCU-2a Câmara, 1.466/2010-TCU-Plenário, 3.014/2010-TCU-Plenário, 
5.536/2010-TCU-1a Câmara, 6.375/2009-TCU-1a Câmara, 462/2008-TCU-Plenário, 
1.866/2008-TCU-1a Câmara, 1.320/2007-TCU-2a Câmara, 170/2002-TCU-Plenário e 
87/2000-TCU-2a Câmara).

É necessária, portanto, a existência de um parecer jurídico evidenciando a análise efetiva 
pela assessoria jurídica. A aprovação de edital e minuta do contrato sem que ao menos 
tenha sido elaborado um parecer, sendo aposto tão somente um visto no processo, 
é ato que demonstra a intenção de cumprir apenas formalmente um comando legal 
(Acórdão TCU nº 1847/2012 – Plenário).

Quanto ao convite, é dispensável aprovação das respectivas minutas. A legislação 
não exige que os atos convocatórios (carta-convite) de licitações realizadas nessa 
modalidade sejam examinados pelo setor jurídico. Entretanto, a dispensa de parecer 
prévio da assessoria jurídica para convite não afasta a obrigatoriedade do exame prévio 
das minutas de contrato decorrente, haja vista que a análise exigida independe da 
modalidade de licitação a realizar-se (Brasil, 2010).

Ressalta-se que, para os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, 
somente é obrigatória a manifestação jurídica nas contratações de pequeno valor com 
fundamento no art. 24, I ou II, da Lei nº 8.666/93, quando houver minuta de contrato não 
padronizada ou haja, o administrador, suscitado dúvida jurídica sobre tal contratação. 
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Esse entendimento é aplicado também nas contratações fundadas no art. 25 da Lei nº 
8.666/93 (inexigibilidade), desde que seus valores se subsumam aos limites previstos 
nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/93 (Orientação Normativa nº 46/2014).

Sobre a possibilidade de utilização de minutas de editais e contratos padronizados, o TCU 

entende que é permitida a utilização de modelos padronizados de editais e de contratos 
previamente submetidos à análise da área jurídica do órgão ou entidade contratante. 
Nesses modelos, o gestor limita-se a preencher dados específicos da contratação, sem 
alterar quaisquer condições ou cláusulas anteriormente examinadas (Brasil, 2010).

Dessa forma, a utilização de minutas-padrão, previamente aprovadas pela assessoria 
jurídica, atende aos princípios da legalidade, eficiência e proporcionalidade, podendo 
ser aproveitada em caráter excepcional, quando houver identidade de objeto e não 
restarem dúvidas acerca da possibilidade de adequação das cláusulas exigidas no 
contrato pretendido àquelas previamente estabelecidas (Acórdão 873/2011, 3.014/2010 e 
1.504/2005, todos do Plenário).

São condições necessárias para elaboração de minuta de contrato, dentre outras:

◆ Conhecimento da legislação sobre a matéria, em especial da Lei no 8.666/1993;

◆ Conhecimento do objeto contratado;

◆ Conhecimento da estrutura contratual, mantendo a ordem das cláusulas;

◆ Integração com o setor solicitante;

◆ Capacidade de escrever com clareza, utilizando-se de termos técnicos e jurídicos 
adequados;

◆ Capacidade de detalhar o assunto, em linguagem simples concisa.

E importante que haja integração entre o responsável pela contratação e o setor solicitante. 
Essa união é fundamental não apenas na preparação e condução do procedimento 
licitatório, mas também após a entrega do objeto contratado. Comunicações internas, 
reuniões e pareceres são meios que possibilitam a área que contratou obter informações 
sobre a qualidade do produto entregue e a satisfação do setor requerente.

Uma questão relevante refere-se à possibilidade de responsabilização do parecerista. 
O parecer jurídico emitido com fundamento no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 

CONSULTAR MODELOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA AGU

Para consultar as minutas-padrão de editais de licitação, contrato, listas de 
verificação, modelos padronizados de termos de referência e atas de registro 
de preços, consulte em: http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_
conteudo/270265

http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/270265
http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/270265
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8.666/93 não é meramente opinativo, mas tem força vinculante, na medida em que o 
administrador público, para discordar dos seus termos, necessariamente deverá expor os 
motivos da discordância. 

Do mesmo modo, ao seguir a opinião do parecer, o administrador agrega ao seu ato, 
em razão do mencionado normativo, a fundamentação ali contida. Destarte, entende-se 
que, nas hipóteses de emissão de parecer com base no art. 38, parágrafo único, da Lei 
nº 8.666/1993, parte do ato administrativo é composta pelo parecer e, portanto, realizada 
pelo parecerista (Acórdão TCU nº 434/2016 – Plenário).

Por consequência, as decisões do Tribunal de Contas da União têm caminhado no sentido 
de atribuir responsabilidade solidária ao parecerista quando a opinião for vinculante e 
emitida de forma desarrazoada, absurda ou claramente insuficiente e tiver servido de 
fundamentação para a prática do ato ilegal (Acórdãos 512/2003, 1.536/2004, 1.161/2010, 
1.898/2010, 1.380/2011, 1.591/2011, 1.857/2011, 40/2013 e 689/2013, todos do Plenário). 

Nessa mesma linha tem sido o posicionamento do TCE/MT (Acórdão nº 3.387/2015-TP):

Responsabilidade. Parecerista jurídico. Emissão obrigatória de parecer. 

Nas situações em que a emissão de parecer jurídico sobre atos inerentes 
a procedimento licitatório seja obrigatória, o parecerista jurídico responde 
por erros graves ou omissões em seus posicionamentos, por meio dos 
quais se aprova, sem amparo legal, edital de licitação com cláusula que 
restringe a competitividade do certame. (Recurso Ordinário. Relator: 
Conselheiro Valter Albano. Acórdão nº 692/2015-TP. Processo no 13.081-
8/2012). 

Na prática, o TCU tem responsabilizado inclusive nos casos de pareceres opinativos. 
Nessa hipótese, a responsabilização solidária do parecerista por dolo ou culpa decorre 
da própria Lei nº 8.666/1993 (Estatuto da Advocacia), que, em seu art. 32, dispõe:

“O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, 
praticar com dolo ou culpa”. 

A disciplina do art. 186 do Código Civil conduz à mesma conclusão, ao estatuir o seguinte: 

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 
comete ato ilícito”.

 Ademais, complementando o dispositivo citado, o art. 927 do mesmo código traz a 
seguinte previsão: 

“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 
obrigado a repará-lo”. 

Assim, para o TCU, existindo parecer que, por dolo ou culpa, induza o administrador público 
à prática de irregularidade, ilegalidade ou quaisquer outros atos que firam princípios da 
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administração pública, poderá haver responsabilização pelas irregularidades e prejuízos 
aos quais se tenha dado causa (Acórdão TCU nº 4.996/2012 - Primeira Câmara).

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS 24.584/DF, 
pronunciou-se no sentido de que a peça emitida com fundamento no parágrafo único 
do art. 38 da Lei nº 8.666/1993 possibilita a responsabilização solidária do agente público 
que a tenha confeccionado. 

Por esse entendimento, ao contrário dos casos de emissão de parecer opinativo, cuja 
responsabilização dos autores prende-se à efetiva demonstração da ocorrência de erro 
inescusável ou dolo, peça consultiva elaborada com amparo no aludido comando legal 
é passível de ensejar responsabilização daquele que a tenha produzido.

1.3 - A MINUTA DE CONTRATO COMO DOCUMENTO INTEgRANTE 
DOS PROCEDIMENTOS LICITATóRIOS

O instrumento convocatório da licitação – que precede o contrato - tem por finalidade 
fixar as condições necessárias à participação dos licitantes e ao desenvolvimento do 
processo licitatório, definindo e publicizando todas as regras do certame e da futura 
contratação.

Por esta razão, dentre outras condições - essenciais e relevantes - previstas no art. 40 da 
Lei nº 8.666/93, os atos convocatórios (edital ou carta-convite) deverão conter todas as 
informações pertinentes ao objeto licitado e necessárias à realização da licitação.

Nas palavras de Adilson Abreu Dallari “[...] o edital há de ser completo, de molde 
a fornecer uma antevisão de tudo que possa vir a ocorrer no decurso das fases 

subsequentes da licitação. Nenhum 
licitante pode vir a ser surpreendido com 
coisas, exigências, transigências, critérios 
ou atitudes da Administração que, caso 
conhecidas anteriormente, poderiam afetar 
a formulação de sua proposta”. (Aspectos 
Jurídicos da Licitação. 7ª edição. Editora 
Saraiva. São Paulo – 2006).

É por esse motivo que o objeto do edital 
deve estar bem caracterizado e descrito de 
forma bastante clara, a fim de assegurar que 
o resultado obtido, por meio da licitação, 

atenda aos anseios, às expectativas e às necessidades da Administração, levando sempre 
em consideração um padrão mínimo necessário e razoável de qualidade, além da 
identificação e seleção de uma solução econômica (com menor dispêndio de recursos 
financeiros).

Além dessas condições, há de se observar, também, o §2º do art. 40 da Lei de Licitações, 

Em razão da não obrigatoriedade 
e dever de contratar, a indicação 
da dotação orçamentária é exigível 
somente no momento da efetiva 
contratação (Resolução de Consulta 
TCE nº 09/2012 e Orientação 
Normativa AGU nº 20/2009)
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que, ao elencar os anexos ao edital licitatório, prevê, dentre eles, a minuta do contrato. 
Isso significa que a minuta do futuro contrato, elaborada na fase interna da licitação, 
deverá acompanhar, obrigatoriamente, o ato de convocação do certame.

Reforça, ainda, o §1º do art. 62 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos ao determinar 
que “[...] a minuta do futuro contrato integrará sempre o edital ou ato convocatório da 
licitação”.

Como vemos, neste ponto a lei é bastante clara e impositiva. A Administração Pública está 
obrigada a incluir a minuta do contrato como anexo do instrumento convocatório. Isso, 
aliás, não poderia ser diferente, pois esse documento deverá ser previamente examinado 
e aprovado pela assessoria jurídica do órgão licitador. 

Esse entendimento já foi manifestado pelo TCU por meio do Acórdão nº 6571/2009, que 
determinou  “[...] somente publique edital licitatório cuja minuta tenha sido prévia e 
formalmente examinada e aprovada pela sua área jurídica”.

1.4 – DIfERENÇA ENTRE CONTRATO E ATA DE REgISTRO DE 
PREÇOS

Sistema de Registro de Preços (SRP) é o conjunto de procedimentos adotados pela 
Administração para registro formal de preços relativos à execução de serviços e 
fornecimento de bens, para contratações futuras (art. 2, do Decreto nº 7.892/2013).

O Sistema de Registro de Preços deve ser adotado preferencialmente quando:

◆ houver necessidade de compras habituais;

◆ a característica do bem ou serviço recomendarem contratações frequentes, 
como por exemplo: gêneros alimentícios; medicamentos; aquisição de peças e 
combustíveis; serviços de manutenção; etc.

◆ a estocagem dos produtos não for recomendável, quer pelo caráter perecível, 
quer pela dificuldade no armazenamento;

◆ for viável a entrega parcelada;

◆ não for possível definir previamente a quantidade exata da demanda; e

◆ for conveniente a mais de um órgão da Administração. (Brasil, 2010) 

Por consequência, é inadequada a utilização do sistema de registro de preços quando: 

✓ As peculiaridades do objeto a ser executado e sua localização indiquem que só 
será possível uma única contratação; ou 

✓ Não for possível a contratação de itens isolados em decorrência da indivisibilidade 
do objeto, a exemplo de serviços de realização de eventos. 
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Após a realização da licitação, os preços e as condições ficam registrados na ata de 
registro de preços. Ela caracteriza-se como um negócio jurídico em que são acordados 
entre as partes, Administração e licitante, apenas o objeto licitado e os respectivos preços 
ofertados. 

A formalização da ata gera apenas uma expectativa de direito ao signatário, não lhe 
conferindo nenhum direito subjetivo à contratação (Acórdão TCU nº 1285/2015 – Plenário). 

Surgindo a necessidade do objeto durante a vigência da ata, basta ao órgão ou entidade 
formalizar a requisição, verificando se o preço registrado continua compatível com o de 
mercado e providenciando o empenho da despesa. 

O contrato administrativo celebrado em decorrência e durante a vigência do Registro 
de Preços rege-se pelas normas estampadas na Lei de Licitações, podendo ter seu prazo 
prorrogado, desde que as situações fáticas de prorrogação se enquadrem nos permissivos 
delineados no artigo 57 da Lei nº 8.666/1993.

Além disso, os instrumentos contratuais 
poderão ser substituídos por outros 
documentos hábeis, desde que observados 
os ditames do artigo 62 e parágrafos da Lei 
nº 8.666/1993.

É importante ressaltar, também, que as 
hipóteses de acréscimos ou supressões 
quantitativas previstas no artigo 65, § 1º, da 
Lei de Licitações, não se aplicam ao Registro 
de Preços, podendo aplicarem-se, contudo, 
ao contrato administrativo derivado do 
registro (Resolução de Consulta TCE/MT nº 
22/2012).

- E qual é a diferença entre ata e contrato?

O instrumento de contrato tem a finalidade de formalizar as relações jurídicas que 
estipulam obrigações recíprocas para a Administração e o licitante que teve seu preço 
registrado. Dito de outro modo, o instrumento contratual ou termo de contrato formaliza 
os contratos celebrados com base na ata de registro de preços.

Na esteira desse entendimento, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso já firmou 
entendimento quanto a diferença entre a Ata de Registro de Preços e os contratos por 
meio da Resolução de Consulta nº 22/2012 que reproduziremos a seguir:

Resolução de Consulta nº 22/2012 (DOE, 29/11/2012). Licitação. Registro 
de Preços. Ata de registro de preços. Substituição de instrumento de 

RESOLUÇÃO DE CONSULTA TCE/MT 
nº. 009/2015

É possível que uma entidade de 
direito privado, sem fins lucrativos, 
instituída na forma de Associação, 
para atuar exclusivamente em prol de 
municípios que a ela se associarem, 
realize procedimentos do sistema 
de registro de preços para eventual 
aquisição de bens e serviços pelos 
associados que aderirem à respectiva 
Ata.
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contrato. Prorrogações além do permissivo legal. Acréscimos e supressões 
de quantitativos registrados. Impossibilidades.

1. A Ata de Registro de Preços e o Instrumento de Contrato, embora 
dotados de conteúdo vinculativo e obrigacional, são documentos que 
possuem naturezas e finalidades distintas, regulando relações jurídicas 
específicas, razão pela qual um não pode substituir o outro.

2. Os Instrumentos Contratuais poderão ser substituídos por outros 
documentos hábeis, desde que observados os ditames do artigo 62 e 
parágrafos, da Lei nº 8.666/1993.

3. O prazo de validade do Registro de Preços é de no máximo um ano, 
nos termos do artigo 15, § 3º, inciso III, da Lei nº 8.666/1993, contempladas 
eventuais prorrogações, não havendo previsão legal para a ampliação 
deste lapso.

4. As vigências da Ata de Registro de Preços e dos contratos 
administrativos dela derivados são autônomas e independentes entre 
si. O contrato administrativo celebrado em decorrência e durante a 
vigência do Registro de Preços rege-se pelas normas estampadas na Lei 
de Licitações, podendo ter seu prazo prorrogado, desde que as situações 
fáticas de prorrogação se enquadrem nos permissivos delineados no 
artigo 57 da Lei nº 8.666/1993.

5.  As hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas previstas no 
artigo 65, § 1º, da Lei de Licitações, não se aplicam ao Registro de Preços, 
podendo aplicarem-se, contudo, ao contrato administrativo derivado do 
registro. (grifo nosso)

Um aspecto interessante refere-se ao prazo de validade da ata de registro de preços. Para 
o TCU, a validade da ata, incluídas eventuais prorrogações, é de doze meses, mesmo que 
os procedimentos da contratação tenham sido suspensos por qualquer motivo, inclusive 
por conta de medida cautelar prolatada pelo TCU. 

Ultrapassados doze meses, a própria vantagem da contratação pode estar prejudicada, 
seja qual for o adquirente (gerenciador, participante ou “carona”). A proteção ao valor 
fundamental da licitação – obtenção da melhor proposta - se sobrepõe à expectativa do 
vencedor da licitação (Acórdãos 1285/2015 e 1401/2014, ambos do Plenário e Orientação 
Normativa AGU nº 19/2009). 

Em relação à possibilidade de adesão ou participação de órgão ou entidade federal 
em Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Estadual, Municipal ou do 
Distrito Federal, a jurisprudência do TCU vem se consolidando no sentido de considerar 
irregular tal participação, em razão da limitação à publicidade, bem como da ausência 
de amparo legal (Acórdãos 2611/2012-Plenário, 3625/2011-2ª Câmara, entre outros e 
Orientação Normativa AGU nº 21/2009).
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É importante observar que, embora a realização de registro de preços apresente uma 
série de vantagens para a administração, o procedimento também envolve riscos. Um 
deles consiste na possibilidade de realização de “jogo de planilha”.  

Essa situação ocorre da seguinte forma (SANTOS, SOUZA; 2016):

ITEM OBSERVAÇÃO

01
A Administração monta o lote com diversos produtos e quantidades para Ata 
de Registro de Preços.

02
O licitante em conluio com a Administração sabe exatamente quais produtos 
daquela Ata serão de fato comprados.

03
Esse licitante vence com menor proposta no lote, mas com preços altos para 
os produtos que serão realmente comprados e baixos para aqueles que estão 
ali apenas para fazer volume e constar na ata.

04
Durante a vigência da Ata, compram-se apenas os produtos que estão com 
preços mais altos, resultando em prejuízos elevados ao erário.

Nesse caso, a melhor proposta por lote não é necessariamente a vantajosa, pois o Registro 
de Preços não reflete a estimativa real de demanda dos produtos.

Para evitar esse tipo de irregularidade, o TCU tem orientado que “[...] nas licitações por 
lote para registro de preços, mediante adjudicação por menor preço global do lote, 
deve-se vedar a possibilidade de aquisição individual de itens registrados para os quais 
a licitante vencedora não apresentou o menor preço” (Acórdão nº 343/2014 – Plenário).

Na mesma linha, a Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento (SEGES/MP), em 
atenção aos Acórdãos do TCU nº 2.977/2012, 2.695/2013, 343/2014, 757/2015, 588/2016, 
2.901/2016 e 3.081/2016, todos do Plenário, publicou uma orientação no Comprasnet em 
16/02/2018:

Segunda SEGES/MP, em compras realizadas sob a modelagem de aquisição por preço 
global de grupo de itens, somente será admitida as seguintes hipóteses:

a) aquisição da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de 
quantitativos definidos no certame; ou

b) aquisição de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor 
seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances.

Nessa orientação, é irregular adquirir item do grupo de forma isolada, quando o preço 
unitário não for o menor lance válido ofertado na disputa relativo ao item, salvo quando, 
justificadamente, ficar demonstrado que é inexequível ou inviável, dentro do modelo de 
execução do contrato, a demanda proporcional ou total de todos os itens do respectivo 
grupo.

Por fim, no âmbito federal, o Decreto no 7.892/2013 dispõe que “[...] as aquisições ou 
as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório 



36

e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos 
participantes.” e que “[...] o instrumento convocatório preverá que o quantitativo 
decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, 
ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 
órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de 
órgãos não participantes que aderirem.” (§ 3o e § 4o do art. 22 do Decreto no 7.892/2013, 
alterado pelo Decreto 9.488/2018).

SÍNTESE

Nesta aula, vimos que os contratos administrativos conferem à Administração Pública 
prerrogativas próprias do Poder Público, por meio das chamadas cláusulas exorbitantes, 
a exemplo da possibilidade de modificar e rescindir unilateralmente o contrato, fiscalizar 
sua execução, aplicar sanções, entre outras. 

Estudamos também que a regra na Administração é a celebração do contrato 
administrativo escrito, sendo nulo e de nenhum efeito o contrato verbal, somente 
permitido para pequenas compras de pronto pagamento, cujo valor não ultrapasse R$ 
4.000,00. Entretanto, a Administração tem o dever de pagar o particular de boa-fé que 
forneceu o bem ou prestou o serviço ou executou a obra, sob pena de enriquecimento 
sem causa. 

Aprendemos sobre a importância da análise jurídica da minuta do contrato como forma 
de evitar irregularidades que possam comprometer a viabilidade dos instrumentos 
firmados pela Administração Pública. 

Vimos, ainda, que a minuta do futuro contrato, elaborada na fase interna da licitação, 
deverá sempre acompanhar o edital de licitação, tendo em vista que ela estabelece todas 
as obrigações e os direitos básicos das partes contratantes, em respeito aos princípios da 
transparência, publicidade e isonomia.

Finalmente, concluímos o capítulo demonstrando a diferença entre ata de registro de 
preços e contratos apresentada pela doutrina e jurisprudência dos tribunais. 

Na próxima aula serão abordadas as principais solenidades exigidas para prorrogação 
dos contratos administrativos.
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Aula 2: Prorrogação dos 
Contratos Administrativos

Quais são os prazos de vigência dos contratos administrativos?

É possível ter contrato com prazo indeterminado?

O que é contrato por prazo certo e contrato por escopo?

É possível prorrogar um contrato após o término do seu prazo de vigência?

Para responder a essas e outras questões estudaremos, nesta aula, os aspectos mais 
relevantes que envolvem a duração e prorrogação dos contratos.

Neste tópico serão abordados aspectos inerentes a prazos de vigência e execução dos 
contratos, condições para existência, validade e eficácia dos contratos, tipos de contratos, 
requisitos para prorrogação dos prazos de vigência e execução, entre outros aspectos 
relevantes. 

Todos prontos?

Então, vamos. 
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2. PRORROgAÇÃO DOS 
CONTRATOS ADMINISTRATIvOS

2.1 – PRAzOS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIvOS

Por força do princípio da anualidade do orçamento, os contratos administrativos têm 
vigência limitada aos respectivos créditos orçamentários. Assim, os contratos vigoram até 
31 de dezembro do exercício financeiro em que foram formalizados, independentemente 
do início: essa é a regra; ou seja, o prazo dura até um ano, não podendo ultrapassar o 
exercício financeiro. 

São exemplos os contratos de aquisição de gêneros alimentícios, combustível, peças 
para veículos, medicamentos etc.

Essa regra fundamenta-se na Constituição Federal (art. 167) e na Lei nº 8.666/1993 (art. 7º, 
§2º, II e III, e 14), ao preverem que, antes de iniciar qualquer procedimento licitatório, a 
Administração deve ter a definição clara e objetiva do que pretende contratar (objeto), 
quanto custará (custo) e se a lei orçamentária autoriza a realização de despesa (crédito 
orçamentário). 

Entretanto, alguns contratos podem ultrapassar, em certas ocasiões, a vigência dos 
respectivos créditos orçamentários. Nesse sentido, a lei admite as seguintes exceções: 

▶ projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no 
Plano Plurianual, podem ser prorrogados se houver interesse da Administração e 
previsão no ato convocatório.

Embora o prazo de quatro anos do Plano Plurianual, o art. 57, I não estabeleceu 
limite máximo de duração desses contratos, que pode ultrapassar quatro anos. 

Exemplo: construção de hospital, escola de grande porte. 

▶ serviços a serem executados de forma contínua podem ter a duração prorrogada 
por até sessenta meses. 

Exemplo: serviços de vigilância e segurança, de limpeza e conservação, manutenção 
de veículos, etc.  

▶ aluguel de equipamentos e utilização de programas de informática podem ser 
prorrogados pelo prazo de até quarenta e oito meses. 

Exemplo: aluguel de computadores e impressoras.

▶ hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI do art. 24, cujos contratos 
poderão ter vigência por até 120 (cento e vinte) meses, caso haja interesse da 
administração.

Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante aprovação da autoridade 
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superior, os contratos que tenham por objeto prestação de serviços contínuos poderão 
ser prorrogados por mais doze meses, além dos sessenta meses normalmente permitidos.  
A definição como serviço de caráter contínuo deverá ser efetivada a partir da análise 
de cada caso concreto e de acordo com características e necessidades da instituição 
contratante (Acórdão TCU nº 4614/2008 –  Segunda Câmara).

O caráter contínuo de um serviço (art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993) é determinado 
por sua essencialidade em assegurar a integridade do patrimônio público de forma 
rotineira e permanente ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do 
ente administrativo, de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação 
de um serviço público ou o cumprimento da missão institucional. (Acórdão 10138/17-
2 Câmara).

Destaca-se que, para o TCE/MT, os contratos de prestação de serviços técnicos de 
assessoria contábil, administrativa, financeira, patrimonial e advocatícia não podem 
ser prorrogados com fundamento no art. 57, II, da Lei no 8.666/93, tendo em vista que 
seu objeto não se enquadra na categoria de serviços de natureza contínua, que não se 
qualificam por serem serviços essenciais de caráter permanente cuja interrupção pode 
comprometer a continuidade das atividades rotineiras da Administração (Acórdão TCE/
MT nº 3.345/2015 e 3.284/2015). 

Esse entendimento se aplica aos serviços de publicidade, exceto em situações em que 
restar comprovado que a interrupção dos serviços pode comprometer a continuidade 
das atividades do órgão, causando prejuízos à administração e à sociedade (Acórdão 
TCE/MT nº 1930/2014).

Ademais, o TCE/MT já decidiu que “[...] o fornecimento de combustível não se 
enquadra na possibilidade de prorrogação contratual prevista no artigo 57, II, da Lei 
nº 8.666/1993, tendo em vista que é considerado aquisição de bens e não prestação 
de serviços de natureza continuada” (Acórdão TCE-MT nº 1.199/2014 – TP). Já o contrato 
de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível tem natureza jurídica de 
prestação de serviço, admitindo-se a possibilidade de prorrogação contratual (Resolução 
de Consulta TCE/MT nº 16/2012).

2.1.1- Vigência, Validade e Eficácia dos Contratos Administrativos

É indispensável a fixação dos limites de VIGÊNCIA dos contratos administrativos, de 
forma que o tempo não comprometa as condições originais da avença. Entretanto, 
quando a própria Administração concorrer para a interrupção da execução contratual, 
não há obstáculo jurídico à devolução do prazo (Súmula/TCU 191 e Resolução de Consulta 
TCE/MT nº 13/2015 - TP).

É usual que a data final da vigência contratual esteja informada nos autos, seja numa 
cláusula contratual, seja na publicação do extrato de contrato na imprensa oficial. Mas, 
caso não conste, a vigência de um contrato de serviço continuado, por exemplo, será 
encerrada “[...] no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata 
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correspondência", conforme § 3º do artigo 132 do Código Civil, aplicável por força do 
artigo 54 da Lei nº 8.666/1993. 

Assim, prazos de meses e anos expiram, via de regra, no dia de igual número do de início. 
Portanto, se o termo de contrato é assinado em 25 de julho de 2016, sua vigência expira 
em 25 de julho de 2017, que é a data limite para assinatura de um termo de aditamento 
de prorrogação da vigência contratual. 

Excepcionalmente, prazos de meses e anos expiram no dia imediato ao dia referido 
acima, quando não há correspondência exata. Dessa forma, a vigência de um contrato 
celebrado em 29 de fevereiro de 2016 (ano bissexto) expira em 1 de março de 2017.

Entretanto, é possível que, no caso concreto, a fixação do prazo de doze meses não seja 
a melhor opção, técnica ou economicamente. Assim, mediante justificativa, admite-se 
fixar prazo inicial diferente de doze meses, bem como prorrogar o contrato por prazo 
distindo do original. Observe-se a dicção da Orientação Normativa nº 38, de 13 de 
dezembro de 2011, da Advocacia-Geral da União: 

“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.”

A princípio, um prazo muito longo, digamos, de 24 meses, não é o ideal, afinal, seriam 
dois anos sem obrigatoriedade de pesquisa de preços. Um prazo muito curto, de três 
meses, por exemplo, também não seria o melhor, pois haveria a obrigação de repetir a 
mesma atividade administrativa várias vezes ao ano, além de envolver custos repetidos 
de publicação oficial.

É por isso que a adoção de prazo distinto do de doze meses deve ser feita sempre 
mediante justificativa, a demonstrar que, no caso concreto, as vantagens superam as 
desvantagens. 

- Mas é possível ter um contrato com vigência por prazo indeterminado? 

Sobre esse tema, apesar da vedação à vigência contratual indeterminada, conforme 
§3º do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, nos contratos em que a Administração seja usuária 
de serviços públicos essenciais de energia elétrica, água e esgoto, serviços postais 
monopolizados pelos Correios e ajustes firmados com a imprensa nacional, poderá ser 
estabelecida vigência por prazo indeterminado, desde que devidamente justificado no 
processo de contratação, além de comprovadas, a cada exercício financeiro, a estimativa 



41

de consumo e a existência de recursos orçamentários (Orientação Normativa AGU nº 
36/2011). 

Além dessa hipótese, os prazos estabelecidos no art. 57, da Lei n° 8.666/93 também não 
se aplicam:

▶ aos contratos de locação de imóveis, por forca do que dispõe o art. 62, § 3º, inciso 
I, da mesma lei (Acórdão n° 170/2005 TCU-Plenário) e 

▶ aos contratos de direito real de uso de bem público, que podem ser celebrados 
sem prazo certo (art. 7º, do Decreto-Lei 271/67, com redação dada pela Lei nº 
11.481/07).

Já a VALIDADE do contrato é o tempo que produz efeitos entre as partes, seja a 
Administração ou particulares. Supõem-se um caso em que a vigência de um contrato 
tenha se encerrado e o particular tenha entregado o objeto da contratação, entretanto, o 
Poder Público não efetuou integralmente os pagamentos. Mesmo assim, a obrigação dos 
pagamentos continua, pois o contrato continua com validade. 

É o caso também da repactuação solicitada antes do encerramento contratual, mas 
paga após a vigência do contrato (§ 7º, do art. 57, da IN SLTI 5/2017) ou aplicação de 
penalidades mesmo depois do contrato já extinto, caso seja verificado algum vício ou 
defeito no objeto executado, conforme demonstrado na Orientação Normativa 51 da 
AGU apresentada a seguir:

“A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado 
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de 
descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência 
contratual. ” (grifo nosso) 

A validade do contrato está inserida no contexto da legitimidade, conformidade e 
legalidade, isto é, se para a formalização do contrato foram observados todos os 
regramentos, ele é valido e produzirá efeitos até as obrigações recíprocas se exaurirem. 

A EFICÁCIA, por sua vez, relaciona-se com a aptidão do contrato em produzir efeitos 
jurídicos, e se inicia com a publicação resumida do instrumento contratual na imprensa 
oficial, nos termos do parágrafo único do art. 60 da Lei nº 8.666/93.

Como já foi visto no item 1.1.1 deste material didático, os deveres contratuais não estarão 
em vigor até que tenha ocorrido a publicação do extrato do contrato, sendo os prazos 
contratuais contados a partir da data da publicação e não da data da assinatura. Vale 
ressaltar que o não cumprimento de tal obrigação não vicia o contrato, nem desfaz o 
vínculo, mas acarreta a responsabilidade de quem lhe deu causa (in Comentários à Lei 
de Licitações e Contratos Administrativos - Marçal Justen Filho - p. 528 - 11ª ed.).

Nessa linha é o entendimento do TCU, que debateu essa matéria em algumas 
oportunidades (Acórdão 643/2008, do Plenário e Acórdão 3.778/2014, da 1ª Câmara), 
prevalecendo a orientação de que a publicação de termos aditivos fora do prazo legal 
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consiste em defeito passível de convalidação, até mesmo porque o art. 61, parágrafo 
único, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, define a citada publicação como condição 
de eficácia, e não de validade, dos contratos e dos respectivos aditamentos (Acórdão 
610/2016 - Plenário).

2.1.2- Prazos de execução, conclusão, entrega e recebimento

A definição do prazo de vigência de um contrato deve considerar os prazos necessários 
à execução, conclusão, entrega e recebimento do objeto.

A diferenciação desses prazos impacta, sobretudo, os contratos por escopo ou objeto,  
(conforme será visto no item 2.2.1) uma vez que em situações de prestação de serviços 
eles são praticamente coincidentes. 

Não se pode confundir, por exemplo, o PRAZO DE EXECUÇÃO com o PRAZO DE 
VIGÊNCIA do contrato. Este, como visto no tópico anterior, corresponde ao prazo 
previsto para que as partes cumpram as prestações que lhes cabem, enquanto prazo de 
execução consiste no tempo determinado para que o contratado execute o seu objeto.

Sendo assim, o contrato deve prever os dois prazos: tanto o de vigência quanto o de 
execução, pois, quanto ao primeiro, não se admite contrato com prazo indeterminado 
(em regra) e, quanto ao segundo, o interesse público exige previsão de fim tanto para a 
execução do objeto quanto para que a Administração cumpra a sua prestação na avença.

Diante da proximidade do termo final dos prazos de execução ou de vigência, caso a 
Administração pretenda estendê-los, é necessário formalizar a adequação desses prazos, 
que, se cabível, deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada, por meio 
de termo aditivo aprovado pela assessoria jurídica e pela autoridade competente para 
celebrar o contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades decorrentes de eventual 
atraso.

PRAZO DE ENTREGA é o tempo fixado para disponibilização do objeto contratado à 
Administração Pública. 

Para as compras de entrega imediata, não há dúvida: o prazo é de até 30 dias da data 
prevista para apresentação da proposta (Lei nº 8.666/93, art. 40, §4º). 

No caso de obras e serviços de engenharia, é salutar fixar um prazo de entrega posterior 
ao prazo de execução, que é o tempo reservado, por exemplo, para desmobilização, 
limpeza e demais providências no sentido de disponibilizar o objeto em completas 
condições de uso.

O prazo de recebimento definitivo é o tempo conferido à Administração para realizar 
vistorias, testes e observações finais, aferindo qualidade, quantidade, especificações etc. 
É, portanto, o momento em que Administração verifica a adequação do objeto entregue 
aos termos contratados.

Por força da Lei de Licitações (art. 40, XVI) as condições de recebimento do objeto 
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devem constar no edital licitatório. O mesmo normativo (art. 15, §8º) define que deverá 
ser constituída comissão com, no mínimo 3 membros, para recebimento de material de 
valor superior a 80 mil (modalidade convite).

Cite-se a seguir, os dispositivos da Lei nº 8.666/93 que trata com mais detalhamento o 
assunto:

Art. 73.  Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

I - Em se tratando de obras e serviços:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em 
até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 
após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no 
art. 69 desta Lei;

II - Em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade 
do material com a especificação;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do 
material e consequente aceitação.

§ 1o  Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o 
recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais, 
mediante recibo.

§ 2o  O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade 
civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional 
pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela 
lei ou pelo contrato.

§ 3o  O prazo a que se refere a alínea "b" do inciso I deste artigo não 
poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, 
devidamente justificados e previstos no edital.

§ 4o  Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que 
se refere este artigo não serem, respectivamente, lavrado ou procedida 
dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que 
comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão 
dos mesmos.

Art. 74.  Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintes 
casos:

I - gêneros perecíveis e alimentação preparada;

II - serviços profissionais;
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III - obras e serviços de valor até o previsto no art. 23, inciso II, alínea "a", 
desta Lei, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e 
instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade.

Parágrafo único.  Nos casos deste artigo, o recebimento será feito 
mediante recibo.

Art. 75.  Salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou 
de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas 
técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por 
conta do contratado.

Art. 76.  A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou 
fornecimento executado em desacordo com o contrato

Repare que o prazo para recebimento definitivo encontra limitação legal ao máximo de 
90 dias. Exceções a esta regra dependem de justificativa e previsão em edital.

Para fixação do assunto, apresentamos como seriam os prazos de um contrato hipotético 
de execução de obra, com previsão no PPA – plano plurianual (inciso I do art.57):

PRAZOS PERÍODO
1. Vigência 10/03/2018 a 10/09/2018

2. Execução 10/04/2018 a 10/06/2018
3. Conclusão 25/06/2018

4. Recebimento Provisório 10/07/2018
5. Recebimento Definitivo 10/09/2018 (fim da vigência)

Portanto, o prazo de vigência deve ser o mais amplo e englobar os prazos de execução, 
conclusão, entrega e recebimento do objeto.

2.2 – PRORROgAÇÃO CONTRATUAL
Embora o prazo da vigência seja conhecido no início do contrato e que a regra é a não 
alteração das cláusulas contratuais, é possível ocorrer a prorrogação de um contrato, 
desde que a situação concreta se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 57 da Lei 
nº 8.666/93, que são as dos incisos I a V do caput e as do seu §1º. 

Antes de estudar as hipóteses acima, precisamos diferenciar os contratos de execução 
continuada (por prazo certo) daqueles por escopo, para os quais a lei estabeleceu 
contornos específicos.

2.2.1 – Contrato de execução continuada (por prazo certo) e contrato por 
escopo

A classificação do contrato administrativo como de escopo é utilizada para distingui-los 
dos denominados contratos de execução continuada. 
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Segundo essa distinção, de escopo seriam os contratos que “impõem à parte o dever de 
realizar uma conduta específica e definida. Uma vez cumprida a prestação, o contrato 
se exaure [ ...]”. Aqui, o que interessa é a conclusão do objeto, sendo o prazo elemento 
acessório, condicionado ao objeto. São típicos contratos de escopo o de execução de 
obra pública. 

Nos contratos de execução continuada, por sua vez, as obrigações se renovam no 
tempo, sendo o serviço prestado enquanto o contrato existir. São exemplos comuns de 
contrato de execução continuada os de limpeza e conservação, vigilância e segurança.

A relevância dessa distinção é observada, principalmente, no adimplemento e na 
prorrogação do prazo contratual. 

Quanto à prorrogação, a Lei nº 8.666/93 prevê requisitos distintos para autorização em 
cada um dos tipos. (Art. 57) como se verá adiante.

Sobre o adimplemento, no contrato de escopo “[...] o prazo de vigência se destina a 
delimitar o período de tempo para a execução da prestação pela parte”, enquanto nos 
de execução continuada “[...] o prazo de vigência destina-se a estabelecer o período de 
tempo durante o qual a contratação produzirá efeitos”.

Nesse sentido, é importante observar que nos contratos por prazo, a exemplo de 
serviço contínuo ou aluguel, a prorrogação do prazo implicará também alteração no 
valor do contrato, ao passo que nos contratos por escopo, em princípio, uma eventual 
prorrogação será concedida apenas para sua conclusão, sem necessidade de alteração 
do seu valor

Note-se que no contrato de escopo o prazo depende do objeto. Em contrato para 
execução de obra, por exemplo, o prazo dependerá da dimensão do objeto. O objeto 
condiciona o prazo.

Já no contrato de execução continuada, o serviço será prestado por tanto tempo quanto 
seja o prazo de vigência do contrato, como nos contratos de limpeza e conservação. 
Assim, neste caso, o prazo condiciona o objeto.

2.2.2 – Hipóteses de prorrogação

a) Prorrogação do Prazo de Vigência (Incisos I a V do art. 57 da Lei nº 8.666/1993)

A lei de licitações relaciona as hipóteses que dão ensejo à prorrogação dos prazos de 
vigência dos contratos administrativos, oportunidade em que deverão ser mantidas as 
demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-
financeiro. 

Em regra, as principais condições que devem ser observadas são as seguintes: 

(i) Previsão no edital e no contrato

Essa condição se justifica pela necessidade de garantir o princípio constitucional 
da isonomia e a escolha da proposta mais vantajosa, além de atender aos princípios 
insculpidos no art. 3º da Lei nº 8.666/93, quais sejam, da igualdade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e da vinculação ao instrumento convocatório.
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Em termos práticos, a informação antecipada sobre a possibilidade ou não de eventual 
prorrogação contratual é fundamental para que os potenciais licitantes decidam suas 
participações bem com suas propostas de preço.

Embora apenas o inciso I do art. 57 se refira de modo expresso à necessidade de 
previsão editalícia para que ocorra a prorrogação, é farto na doutrina e jurisprudência o 
entendimento de que a regra deve ser estendida aos demais incisos.

Marçal Justen Filho, por exemplo, defende esse entendimento indicando que “[...] a 
renovação do contrato, na hipótese do inc. II, depende de explícita autorização no ato 
convocatório. Omisso ele, não poderá promover-se a renovação. Essa asserção deriva 
do princípio da segurança. Não é possível que instaure a licitação sem explícita previsão 
acerca do tema. Os eventuais interessados deverão ter plena consciência da possibilidade 
de prorrogação”. (grifo nosso)  

Nesse sentido também é a jurisprudência do TCU ao determinar uma entidade para 
“abster-se de prorrogar contratos sem que haja previsão no ato convocatório, consoante 
definido no art. 41 da Lei nº 8.666/1993” (Acórdão nº 3.031/2008-1ª Câmara).

Nessa matéria, impera o princípio da vinculação ao edital, insculpido no artigo 41 da Lei 
8.666/1993, e o princípio geral de direito pelo qual as pessoas se obrigam a cumprir os 
pactos que celebram (pacta sunt servanda). Tal orientação já foi expedida pelo Tribunal 
de Contas da União no Acórdão 1705/2003 – Plenário.

É também o que defende a Advocacia-Geral da União no Parecer Referencial AGU 05/2017, 
que reputa irregular prorrogação sem previsão editalícia ou contratual específica, por 
violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. 

Ademais, é conveniente salientar que o artigo 92 da Lei de Licitações tipifica como crime 
“[...] admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive 
prorrogação contratual, em favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos 
celebrados com o Poder Público, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação 
ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da 
ordem cronológica de sua exigibilidade, observado o disposto no art. 121 desta Lei. (grifo 
nosso)

Assim, a Administração Pública deve abster-se de prorrogar prazos de vigências de 
contratos sem a devida autorização legal, editalícia e contratual, sob pena de incidir na 
conduta delineada no art. 92 da Lei de Licitações.  

Portanto, caso ocorra prorrogação de vigência sem previsão editalícia ou contratual nas 
hipóteses dos incisos do art. 57 (caput), a Administração deverá providenciar o pertinente 
procedimento licitatório, se houver a necessidade na manutenção do serviço, e, ato 
contínuo, anular o aditivo ilegal, a fim de evitar a permanência da ilegalidade e atenuar 
a incursão no crime citado. 

(ii) Observância do limite da modalidade licitatória adotada

O princípio do planejamento dos gastos públicos impõe ao gestor a necessidade de 
compatibilizar as modalidades licitatórias com os valores previstos não apenas nos 
contratos originais, mas também com totais decorrentes de eventuais prorrogações.
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O exemplo de Marçal Justen Filho sobre o tema é bastante esclarecedor:

Outra questão que desperta dúvida envolve os contratos de duração 
continuada, que comportam prorrogação. A hipótese se relaciona 
com o disposto no art. 57, inc. II. Suponha-se previsão de contrato por 
doze meses, prorrogáveis até sessenta meses. Imagine-se que o valor 
estimado para doze meses conduz a uma modalidade de licitação, mas 
a prorrogação produzirá superação do limite previsto para a modalidade. 
Em tais situações, parece que a melhor alternativa é adotar a modalidade 
compatível com o valor correspondente ao prazo total possível de 
vigência do contrato. Ou seja, adota-se a modalidade adequada ao valor 
dos sessenta meses. Isso não significa afirmar que o valor do contrato, 
pactuado por doze meses, deva ser fixado de acordo com o montante de 
sessenta meses. São duas questões distintas. O valor do contrato é aquele 
correspondente aos doze meses. A modalidade de licitação deriva da 
possibilidade de prorrogação. (grifo nosso)  

Além de entendimento majoritário da doutrina, o raciocínio também está pacificado na 
jurisprudência de alguns Tribunais, por exemplo:

Nos contratos administrativos referentes à prestação de serviços 
contínuos, o teto da modalidade licitatória inicialmente adotada na 
contratação deve ser observado para o valor global da avença, incluídas 
as possíveis prorrogações promovidas com fundamento no art. 57, II, 
da Lei no 8.666/93. ((Recurso Ordinário. Relatora: Conselheira Substituta 
Jaqueline Jacobsen. Acórdão no 1.705/2015 -TP. Julgado em 23/04/2015. 
Publicado no DOC/TCE-MT em 07/05/2015).

Relatório do Acórdão 3.040/2008-TCU-1ª Câmara: “(...) a Administração 
deve considerar o valor inicial estimado e as eventuais prorrogações para 
fins de determinação da modalidade licitatória. Este entendimento pode 
ser extraído da jurisprudência da Corte de Contas nas Decisões Plenárias 
nºs 541/1996, 473/1999 e nos Acórdãos Plenários nºs 128/1999, 55/2000, 
203/2002, 167/2002 e 420/2003(...)”.

Com um pouco de reflexão sobre o tema, podemos perceber que o cuidado destacado 
quanto à modalidade licitatória deverá ocorrer apenas quando o contrato resultar de 
convite ou tomada de preços, porque nas demais situações o valor final da contratação 
ou não influencia na sua escolha (pregão, concurso e leilão), ou não apresenta teto 
(concorrência).

À vista do que foi discutido, conclui-se que as prorrogações de prazos de vigências 
contratuais prescritas nos incisos do caput do art. 57 da Lei nº 8.666/93 devem respeitar 
o valor de teto da modalidade licitatória que amparou a contração original.

(iii) Prorrogação dentro do prazo de vigência do contrato

Essa é a regra. A jurisprudência do TCU se consolidou ao longo do tempo no sentido de 
considerar “irregular o aditamento feito após o término da vigência contratual, ainda 
que amparado em um dos motivos do art. 57, § 1, da Lei nº 8.666/93, de 1993, uma vez 
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que o contrato original estaria formalmente extinto, de sorte que não seria juridicamente 
cabível a sua prorrogação ou a continuidade da sua execução” (v.g.: Acórdãos 66/2004, 
1.717/2005, 216/2007, 1.335/2009, 1.936/2014 e 2.143/2015, todos do Plenário do TCU). 

A prorrogação deve ser realizada dentro do prazo de vigência do contrato. Ainda que por 
apenas um dia, não se prorrogará o contrato com prazo de vigência expirado (Acórdão 
TCU nº 606/2008 – Plenário, 523/2010 – primeira câmara e Resolução de Consulta TCE/
MT nº 32/2008).

Assim, a prorrogação intempestiva não é passível de convalidação, pois fere forma 
essencial ao ato (formalização antes do vencimento contratual), sendo ilícito qualquer 
aditivo ao contrato assinado após o fim de sua vigência por configurar recontratação sem 
licitação e infringência aos art. 2º e 3º da Lei nº 8.666/93. 

Esse entendimento é reforçado pela AGU no Parecer 13/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/
AGU, ao orientar que:

(i) Considera-se extinto o contrato administrativo que atinge seu prazo final de 
vigência, ainda que seja classificado como contrato “de escopo”;

(ii) Expirado o prazo de vigência e conclusão do objeto almejado no contrato 
de escopo, deve-se providenciar a inserção da parte remanescente em novo 
contrato administrativo, o qual deverá ser precedido de licitação ou enquadrada 
em alguma hipótese de dispensa ou inexigibilidade;

(iii) A dispensa de licitação do art. 24, IV, da Lei n^ 8.666/93 pode ser utilizada 
mesmo nos casos em que o prazo de vigência do contrato de escopo tenha 
expirado por desídia da Administração, desde que cumpridos os requisitos do 
dispositivo legal e recomendada a apuração de responsabilidade de quem deu 
causa à situação emergencial; 

(iv) A execução de contrato extinto, seja ele de escopo ou de execução 
continuada, configura contrato verbal, aplicando-se a ON/AGU no 04/2009, que 
determina o pagamento por meio de reconhecimento da obrigação de indenizar 
nos termos do art. 59 da Lei nº 8.666/1993; 

(v) É vedada a realização de outros atos contratuais, tais como prorrogação ou 
rescisão, de contrato administrativo extinto por decurso do prazo de vigência. 

Entretanto, é relevante destacar que para o TCE/MT, a não formalização da prorrogação 
automática, por meio de celebração de aditivo que registre e dê publicidade aos seus 
fundamentos fáticos, dentro do prazo de vigência contratual, representa irregularidade 
de cunho formal, mas não configura recontratação sem licitação.

Neste caso, é permitida a dilação excepcional dos prazos de execução e de vigência 
de contratos de obras públicas (contrato de escopo) após expirado o termo final do 
respectivo instrumento, se atendidos determinados requisitos, como detalharemos 
adiante (Resolução de Consulta 13/2015).
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(iv) Comprovação da vantajosidade

Por força dos princípios constitucional-administrativos da eficiência e da economicidade 
(artigos 37, caput, e 70, caput, da Constituição Federal), a prorrogação deve ser precedida 
de ampla pesquisa de preços, a fim de aferir se as condições e preços contratados 
continuam mais vantajosos para a Administração (Inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93; 
acórdão TCU nº 1913/2006 – Segunda Câmara, Acórdão nº 1.634/2010- 2ª Câmara e 
acórdão TCE/MT nº 1.172/2014 e 45/2015, ambos do Tribunal Pleno). 

Quando a Administração Pública pretender prorrogar contrato de serviço deverá 
comprovar, por meio de elementos reais e precisos, a economicidade e a vantajosidade 
da prorrogação, nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, não bastando 
justificativas meramente formais (Entendimento do Acórdão TCE-MT 1.172/2014 – TP).

Entretanto, a prorrogação contratual de prestação de serviços continuados dispensará 
a pesquisa de mercado, restando ser demonstrada sua vantajosidade quando previstos 
requisitos de reajuste de salários, índices de preços de insumos e de limites de preço 
para contratação. (Acórdão TCU nº 1.214/2013 – Plenário).

Por fim, o TCE/MT orienta que, na comprovação da vantajosidade da prorrogação de 
contrato de aluguel celebrado pela Administração, “[...] o laudo de reajustamento oficial 
é documentação obrigatória na renovação de contrato de locação de imóvel pela 
Administração Pública, a fim de se comprovar se o preço cobrado está compatível com 
o valor de mercado e se é vantajoso para a administração.” (Contas Anuais de Gestão. 
Relator: Conselheiro José Carlos Novelli. Acórdão nº 790/2014-TP. Julgado em 29/04/2014. 
Publicado no DOC/TCE-MT em 09/05/2014).

(v) justificativa escrita

Eventual prorrogação demandará justa motivação, sobretudo nos casos de contrato por 
prazo certo, que abrangerá a demonstração de vantajosidade detalhada no item anterior. 

Portanto, a justificativa da prorrogação deve suportar-se em análise da qualidade dos 
serviços prestados e da adequação aos preços de mercado. Isso porque se os preços de 
mercado estiverem menores, a prorrogação é inviável.

Nos contratos por escopo, a justificativa abordará a situação superveniente e imprevisível 
que afetou a execução contratual nos prazos fixados inicialmente.

Cada ato de prorrogação equivale a uma renovação contratual, motivo pelo qual a 
decisão de prorrogação deve ser devidamente planejada e motivada, válida no momento 
do ato de prorrogação contratual. A justificativa para a tomada de decisão administrativa 
atende, também, ao princípio da motivação, insculpido no artigo 2º, caput, da Lei nº 
9.784/1999. 

A Lei nº 8.666/93 também explicita tal exigência nos aditamentos contratuais de vigência, 
ao dispor que “[...] toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito” (artigo 
57, § 2º).
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Além dos requisitos citados neste tópico, a prorrogação do prazo de vigência deve:

• ser autorizada pela autoridade competente;

• manter as condições de habilitação pelo contratado, inclusive regularidade fiscal; 

• indicar os créditos orçamentários; 

• juntar nos autos a manifestação jurídica; e 

• ser formalizada em termo aditivo. 

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, mesmo nas hipóteses em que a 
lei prevê a possibilidade de prorrogação da duração do contrato ao término do prazo 
inicialmente estipulados – caso, por exemplo, dos contratos relativos à prestação de 
serviços a serem executados de forma contínua –, o particular contratado tem mera 
expectativa de direito (não se exigindo o contraditório e ampla defesa). 

Assim, cabe à administração contratante, discricionariamente, decidir se prorrogará o 
contrato, ou se realizará uma nova licitação para celebrar um outro ajuste (MS 26.250/DF 
e MS 27.008/AM, Rel. Min. Ayres Britto, 17.02.2010).

STF

Ato do Tribunal de Contas da União que determinou à administração pública a 
realização de nova licitação. Prorrogação do vigente contrato, por prazo suficiente, 
para que fosse realizada nova licitação. A escolha do período a ser prorrogado, 
realizada de acordo com o disposto no contrato celebrado, insere-se no âmbito de 
discricionariedade da administração (MS 26.250, rel. min. Ayres Britto, j. 17-2-2010, P, 
DJE de 12-3-2010).

b) Prorrogação do Prazo de Execução (Hipóteses do § 1º do artigo 57 da Lei nº 8.666/1993)

As hipóteses para prorrogações previstas nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993 
são reservadas para situações distintas daquelas decretadas nos incisos do caput do art. 
57. 

Nesse dispositivo legal, admite-se a prorrogação dos prazos de execução, conclusão ou 
entrega quando ocorrer situações imprevisíveis e supervenientes que afetem os prazos 
fixados inicialmente.

Os motivos para os quais a lei autoriza a prorrogação dos prazos de execução, conclusão 
e entrega estão enumerados nos incisos I a VI do §1º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993, que 
elencamos a seguir: 
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I. Alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

II. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade 
das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

III. Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho 
por ordem e no interesse da Administração;

IV. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites 
permitidos por esta Lei;

V. Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

VI. Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive 
quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou 
retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis 
aos responsáveis.

Analisando os motivos elencados acima percebemos que a prorrogação jamais decorrerá 
de fato atribuído ao contratado, uma vez que se referem sempre a fatos alheios à vontade 
das partes (incisos II e V) ou vinculados à própria Administração (incisos I, III, IV e VI).

Como vimos no item anterior, para que as prorrogações ocorram é necessária a justificativa 
por escrito, devidamente fundamentada com os fatos ensejadores, além de autorização 
pela autoridade competente para celebrar o contrato, instrumento apropriado (termo 
aditivo) e formalização dentro da vigência do contrato.

Sobre o assunto tratado, vale destacar a Resolução de Consulta TCE/MT 13/2015:

Resolução de Consulta nº 13/2015 – TP (DOC, 04/09/2015). Contratos 
administrativos. Contratos de obras. Prorrogação de prazos.

1. Os prazos de execução, de conclusão e de entrega do objeto 
contratual devem ser compatíveis com o prazo de vigência dos contratos 
administrativos de obras públicas, permitindo-se que, nos contratos de 
obras, o prazo contratual seja superior em até 90 dias do que o prazo de 
execução da obra, para fins de recebimento.  

2. A Administração, em regra, deve providenciar as prorrogações 
autorizadas em lei, e que se fizerem necessárias, dentro da vigência dos 
ajustes.  

3. Na hipótese de impedimento, paralisação ou sustação do contrato, por 
fato atribuível à Administração Pública, ocorre a prorrogação automática 
do cronograma de execução, devolvendo-se o prazo à contratada, 
sobremodo porque, nos contratos de obra pública, o contrato não se 
finda pela extinção do prazo contratual, mas sim, pela conclusão da obra 
e pelo termo de recebimento da mesma, que poderá se prolongar se o 
fato que lhe dê causa não seja atribuível ao particular contratado.  
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4. A não formalização da prorrogação automática, por meio de celebração 
de aditivo que registre e dê publicidade aos seus fundamentos fáticos, 
dentro do prazo de vigência contratual, configura irregularidade de cunho 
formal, mas não configura recontratação sem licitação, com possível 
ofensa ao disposto nos artigos 2o, 3o e 65, da Lei no 8.666/1993, devendo 
ser administrativamente apurada a responsabilidade dos agentes públicos 
que, por negligência, imperícia ou imprudência, não providenciarem, em 
tempo hábil, a celebração de termo aditivo que confira publicidade e 
motivação ao ato de prorrogação dos contratos de obras públicas.  

5. A formalização da dilação excepcional dos prazos de execução e de 
vigência de contratos de obras públicas, após expirado o termo final do 
respectivo instrumento, deve atender e comprovar os seguintes requisitos: 

a)  a ocorrência de algum dos motivos descritos nos incisos do § 1o, do 
art. 57, da Lei nº 8.666/1993;  

b)  a apresentação de justificativas objetivas quanto às causas do atraso 
da execução da obra e da intempestiva dilação dos prazos de execução 
e de vigência;  

c)  a demonstração inequívoca da vantajosidade econômica e social da 
dilação dos prazos de execução e de vigência do contrato, em detrimento 
da realização de um novo procedimento licitatório;  

d)  a fixação expressa de novo cronograma para a execução da obra;  

e)  a manutenção das demais cláusulas do contrato e do seu equilíbrio 
econômico financeiro;  

f)  a manutenção das condições de habilitação pelo contratado;  

g)  a autorização da autoridade competente para celebrar o aditivo 
contratual.  

6. Alterado o prazo de um contrato de obra inacabada, por iniciativa 
da Administração, não sendo o caso de culpa do contratado, poderá 
a Administração proceder alterações contratuais que preservem a 
vantajosidade econômica do particular contratado, respeitados os termos 
da Resolução de Consulta 45/2011.  

Em linhas gerais, pode-se afirmar que as hipóteses previstas no dispositivo citado se 
amoldam a contratos por escopo - visto que as prorrogações de contratos continuados 
já estão disciplinadas nos incisos do caput do art. 57, em especial no inciso II - e para 
situações imprevisíveis e contingentes que afetem a vigência dos contratos.

Neste sentido, é oportuno trazer à baila a lição de Lucas Rocha Furtado:
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(...) devemos ainda mencionar que a prorrogação de que trata o § 1º do art. 
57 da Lei nº 8.666/93 não se confunde com a prorrogação dos contratos 
de serviços contínuos referidos no inciso II do art. 57, que poderão ter 
sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, limitada a 60 
meses. Cumpre-nos, portanto, estabelecer a distinção entre essas duas 
diferentes categorias de prorrogação.

A fim de melhor entender essa distinção tomemos dois exemplos. Em 
primeiro lugar, situação em que seria aplicável a regra do art. 57, § 1º, 
seria, por hipótese, obra contratada e que deveria ser executada em um 
período de três meses. Na data em que deveria iniciar-se a execução do 
contrato, a Administração, no entanto, não libera o local onde deveria 
ser localizada a obra. Esse seria caso de prorrogação (art. 57, § 1º, VI). 
Desse modo, caso a Administração demore 2 meses para liberar o local 
onde seria executada a obra, as datas de início e conclusão da obra 
serão automaticamente prorrogadas por 2 meses. Totalmente distinta é 
a situação de contrato de prestação de serviços de vigilância, celebrado 
com vigência de 12 meses, e que admitia a sua prorrogação (...). Findo 
o período de 12 meses, em que o contrato foi regulamente executado, 
poderá ser admitida a sua prorrogação (ou renovação) por mais 12 meses, 
mediante termo aditivo. (grifo nosso)

É possível depreender, também, das explanações aqui trazidas que, nas prorrogações 
abordadas nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, não há obrigatoriedade de 
previsão editalícia ou contratual, como necessário às hipóteses delineadas nos incisos 
do caput do art. 57 da Lei nº 8.666/93. Isso porque aqueles casos decorrem de eventos 
provocados pela própria Administração, por força maior ou por caso fortuito que, de 
certa forma, fogem à previsão editalícia, mas contam com amparo legal.

Na mesma direção é a Decisão nº 1.647/07 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco:

Consulta – Decisão nº 1.647/07

(...)

VI–Inexistindo previsão de prorrogação no edital da licitação e no 
contrato, ainda assim é permitida a prorrogação, todavia, nos termos do 
artigo 57, § 1º, inciso IV da Lei nº 8.666/93, ou seja, obedecendo-se ao 
limite de acréscimo de 25% estabelecido no artigo 65, § 1º da mesma lei.  
(grifo nosso)   

Ocorrendo as hipóteses descritas nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei de Licitações, nada 
mais lógico que se devolva ao contratado o prazo de execução para o deslinde ao 
contrato.

Portanto, na prorrogação do prazo de execução deve ser apresentada também a 
justificativa da vantajosidade, autorização pela autoridade competente, manutenção das 
condições de habilitação e formalização por meio de termo aditivo dentre do prazo de 
vigência, em regra. 
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Outro ponto que costuma gerar dúvidas é a possibilidade de prorrogação de execução 
do contrato em função de chuvas. A ocorrência de chuvas fortes até pode ser utilizada 
como justificativa para prorrogação, desde que exista comprovação de que o fato ocorreu 
de forma imprevisível. 

Um bom exemplo disso é o Acórdão n. 639/2006-TCU - Plenário. A empresa pleiteava 
aumentar seus ganhos porque as chuvas teriam sido muito fortes e seus custos 
aumentaram, mas o TCU insistiu porque nada comprovava que as chuvas tinham sido, 
de fato, fora do normal, excepcionais, “[...] fora dos padrões previsíveis para a região e 
época do ano, que não poderiam se encontrar dentro de razoável previsibilidade para o 
empreiteiro”. 

Isso significa que, se as chuvas pudessem ter sido previstas pelo empreiteiro, tendo em 
vista os dados pluviométricos históricos para cada mês do ano em determinado local 
da obra, o prazo para execução deveria ter levado em conta as paralisações delas 
decorrentes e isso já deveria ter sido englobado na proposta da contratada, não podendo 
haver prorrogação da execução do contrato.

Ademais, cumpre lembrar que a Administração não poderá prorrogar o contrato quando a 
contratada tiver sido penalizada com declaração de inidoneidade, suspensão temporária 
ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências 
de cada sanção (Instrução Normativa do Ministério do Planejamento 5/2017). 

É relevante destacar que um único contratado (única sociedade empresária) pode ter 
vários estabelecimentos (matriz e filiais), mas, sendo uma só pessoa jurídica, a sanção 
aplicada a um estabelecimento é, na verdade, aplicada a toda a empresa. Ou seja, se um 
estabelecimento está impedido de contratar, todos estão. 

Na esteira desse entendimento, o TCU já manifestou que “Os efeitos da sanção aplicada à 
empresa matriz alcançam também seus estabelecimentos filiados”, recomendando, ainda, 
ao Ministério do Planejamento para “[...] aprimorar a consulta ao cadastro de ocorrências 
do Sicaf para refletir a situação real das empresas, inclusive quanto às suas respectivas 
matrizes e filiais, a partir do número raiz do CNPJ informado, com vistas a garantir a sua 
efetividade quanto às sanções administrativas aplicadas à pessoa jurídica da empresa, 
englobando todos os seus demais estabelecimentos;” (Acórdão no 1793/2011 – Plenário).

Neste ponto, a fim de facilitar e sistematizar a verificação das sanções, apresentamos um 
quadro sintético com os endereços de consulta:

BANCO DE DADOS DISPONÍVEL EM
Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas (CEIS)

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/

2. Cadastro Nacional de Empresa 
Punidas pela Lei Anticorrupção 
(CNEP)

http://www.portaltransparencia.gov.br/cnep
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BANCO DE DADOS DISPONÍVEL EM
Cadastro Nacional de Condenações 
Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/
consultar_requerido.php

3. Lista de Inidôneos do Tribunal de 
Contas da União (TCU)

https://contas.tcu.gov.br/pls/apex/
f?p=2046:5:0::NO

4. Lista de inidôneos do TCE/MT http://jurisdicionado.tce.mt.gov.br/conteudo/
index/sid/542

SÍNTESE

Nesta aula estudamos a duração dos contratos administrativos e as hipóteses de 
prorrogação.

Vimos que é vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado e que a fixação 
da vigência é cláusula de observância obrigatória em todo o contrato administrativo. A 
duração ou vigência fixada abrange os prazos de execução, conclusão e entrega do 
objeto.  

Verificamos, ainda, que, embora a regra geral seja que os prazos originais não devem ser 
alterados, a lei previu a possibilidade de prorrogação dos contratos para dois grupos de 
situações. 

O primeiro se refere aos contratos em que a própria lei autorizou nos incisos I a IV do art. 
57 da Lei nº 8.666/1993: projetos contemplados no PPA; serviços de natureza contínua 
(até 60 meses); aluguel de equipamentos (até 48 meses); hipóteses dos IX, XIX, XXVIII e 
XXXI do art. 24 (até 120 meses). 

Todavia, para ocorrer a prorrogação, é necessária a observância dos seguintes requisitos:  
previsão editalícia e contratual; respeito ao teto da modalidade licitatória; formalização 
na vigência contratual; justificativa por escrito e autorização da autoridade competente.

O segundo grupo de prorrogações está previsto no §1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e 
incide, basicamente, sobre os denominados contratos por escopo (objeto) em função 
de fatos supervenientes e imprevisíveis que impactem sua execução no prazo original, 
demandando, portanto, um alongamento proporcional de sua duração. Para esses casos 
vimos ser dispensável previsão editalícia ou contratual.

Por fim, estudamos que nas prorrogações são necessárias a formalização e a publicação 
de termo aditivo.

Na próxima aula, serão abordadas as alterações contratuais que produzem impacto no 
valor dos contratos administrativos.
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Aula 3: Alterações em Contratos 
Administrativos

Os contratos administrativos podem ser alterados unilateralmente pela Administração? 
Quais limites devem ser observados?

A alteração qualitativa deve observar os limites impostos pela Lei nº 8.666/93?

Como devem ser formalizadas as alterações contratuais?

Para responder a essas e outras questões, estudaremos, nesta aula, os aspectos legais 
das alterações nos contratos administrativos.

Neste tópico serão abordados aspectos referentes à alteração unilateral quantitativa, 
qualitativa, limites das alterações contratuais, formas de formalização (termo aditivo e 
apostilamento), entre outros aspectos relevantes. 

Todos prontos?

Então, vamos. 
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3. ALTERAÇÕES EM CONTRATOS 
ADMINISTRATIvOS

3.1. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Como vimos, é regra geral que as cláusulas contratuais não sofram alterações até o 
encerramento da avença, uma vez que a Administração é pautada, dentre outros, pelo 
princípio da eficiência.

Todavia, é possível que surja necessidade de promover alterações para adequação do 
objeto, que tanto podem ser unilaterais – por vontade única da Administração, prerrogativa 
concedida em lei –, quanto consensuais - necessitando também de manifestação da 
vontade do particular.

Embora a administração possa alterar unilateralmente o objeto e as condições de 
execução dos contratos administrativos, modificando, dentro dos limites da lei, suas 
clausulas regulamentares ou de serviço, é garantido ao contratado a impossibilidade de 
alteração, por ato unilateral, das cláusulas econômico-financeiras do contrato. 

3.1.1 Alterações Unilaterais

Sabe-se que à Administração Pública são reservadas algumas prerrogativas nos contratos 
administrativos. Chamadas de cláusulas exorbitantes e disciplinadas no art. 58 da Lei nº 
8.666/1993, tais prerrogativas visam à proteção do interesse público. 

As cláusulas exorbitantes caracterizam os contratos administrativos, são as regras 
que os diferenciam dos ajustes de direito privado. São chamadas cláusulas 
exorbitantes justamente porque exorbitam, extrapolam as cláusulas comuns do 
direito privado e não seriam admissíveis (nos contratos de direito privado as partes 
estão em situação de igualdade jurídica) (Alexandrino; Paulo, 2014).  

A Lei de Licitações (art. 58, I) aborda expressamente a prerrogativa da Administração de 
modificar os contratos administrativos:

Art.58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta 
Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:

I- Modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 
interesse público, respeitados os direitos do contratado;

(...)
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Situada no campo da discricionariedade do gestor, a importância desta prerrogativa é 
bem destacada na lição de Carlos Ari Sundfel, ao observar que:

“[...] caso a administração ficasse totalmente vinculada pelo que avençou, com o correlato 
direito de o particular exigir a integral observância do pacto, eventuais alterações do 
interesse público - decorrentes de fatos supervenientes ao contrato - não teriam como 
ser atendidas. Em suma, a possibilidade de o Poder Público modificar unilateralmente 
o vínculo constituído é corolário da prioridade do interesse público em relação ao 
privado, bem assim de sua indisponibilidade”. (grifo nosso).

Todavia, a lei estabelece contornos bem definidos para que essas alterações unilaterais 
ocorram, conforme se depreende das alíneas do inciso I do art. 65 da Lei de Licitações:

Art.65.Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as 
devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - Unilateralmente pela Administração:

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

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência 
de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites 
permitidos por esta Lei;

Estas alterações unilaterais de que tratamos podem ser quantitativas ou qualitativas, 
conforme estudaremos a seguir. 

3.1.2 Alterações Qualitativas

As alterações qualitativas ocorrem quando há modificação do projeto ou das 
especificações do objeto, visando melhor adequação técnica para o cumprimento do 
objetivo da contratação. Não há, portanto, alteração na dimensão do objeto (alteração 
nas quantidades). 

Esse tipo de alteração é mais comum em contratações para execução de obras, serviços 
de natureza contínua ou aquisição de suprimentos de informática cuja evolução 
tecnológica é muito rápida. 

Como exemplo, imaginemos que o projeto de uma obra previa o uso de sapatas na 
fundação. Ocorre que, na execução da obra, a partir da escavação do terreno, por algum 
motivo imprevisível, constatou-se que a solução técnica ideal seria o uso de estacas. 
Repare que, nesse exemplo, o objeto permanece inalterado, a obra será a mesma, tendo 
havido apenas uma adequação técnica no projeto. 

Ressalte-se que, nas alterações qualitativas, o valor do contrato não é, necessariamente,  
alterado, uma vez que pode não resultar em ônus adicional ao contratado.
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3.1.3 Alterações Quantitativas

Como vimos acima, o art. 65 da Lei nº 8.666/93 prevê a possibilidade de alteração 
unilateral também quando houver necessidade de alteração quantitativa do objeto.

Nessa situação, a dimensão do objeto é modificada em função de acréscimos ou 
supressões nas quantidades solicitadas pela Administração. Nesses casos, o valor 
contratual será, obviamente, alterado, seja para mais, seja para menos.

As alterações quantitativas são as mais comuns e corriqueiras. A título ilustrativo, 
imaginemos a aquisição de 100 caixas do medicamento “Dipirona Sódica, 500mg, 
comprimido”. Alguns meses depois, verifica-se a necessidade de comprar outras 15 caixas 
do mesmo produto. Nesse caso, repare, houve acréscimo apenas na quantidade.

Cumpre observar, porém, que tanto as alterações quantitativas quanto as qualitativas 
devem observar os limites estabelecidos em lei, como veremos mais adiante.

3.1.4 Alterações Consensuais

Ao passo que o legislador reservou à Administração a prerrogativa de promover alterações 
unilaterais em determinados casos, para outros, entretanto, definiu que a alteração só 
será possível se houver concordância de ambas as partes.

De forma geral, quando a alteração contratual modificar o equilíbrio econômico-
financeiro da avença, o particular deve ser ouvido, cabendo-lhe manifestar-se 
favoravelmente ou não.

As possibilidades de alteração contratual consensual estão delineadas no inciso II do 
art.65 da Lei nº 8.666/93:  

Art.65.Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as 
devidas justificativas, nos seguintes casos:

I (...):

II - Por acordo das partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou 
serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação 
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por 
imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial 
atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao 
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de 
fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
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d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente 
entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para 
a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, 
na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução 
do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual 
(grifo nosso).

3.2. LIMITES DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Estabelece a Lei 8.666/1993, em seu art. 65, § 1º, que o contratado fica obrigado a aceitar, de 
forma geral, acréscimo de 25% do valor inicialmente contratado, nas mesmas condições 
iniciais: “O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma 
de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus 
acréscimos.”

Portanto, o dispositivo acima estabelece dois limites percentuais para alteração do valor 
do contrato:

a. 25% - em se tratando de compras, serviços e obras; 

b. 50% - em se tratando de reformas de edifício ou equipamento.

Uma dúvida recorrente é se os limites seriam aplicados às alterações qualitativas como 
o são para as quantitativas. 

Sobre o tema, o TCE/MT, por meio do Acórdão 2815/2014 – TP, já respondeu positivamente 
à questão acima. Em outras palavras, na posição do Tribunal, as alterações qualitativas, 
como regra geral, também devem observar o limite estabelecido no §1º do art. 65. O 
entendimento do acórdão destacou apenas uma exceção, que segue:

Contrato. Alterações contratuais quantitativas e qualitativas. Limites. 
Pressupostos para alterações qualitativas superiores aos limites. 
Justificativas para alterações contratuais. 

1. Tanto as alterações contratuais quantitativas, quanto as qualitativas, 
submetem-se aos limites estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 65 da Lei nº 
8.666/93. 

2. Excepcionalmente, admite-se a possibilidade de que alterações 
contratuais consensuais qualitativas ultrapassem os limites previstos nos 
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§§ 1o e 2o do art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde que atendam aos seguintes 
pressupostos: 

a)  não acarretarem para a administração encargos contratuais superiores 
aos oriundos de uma eventual rescisão contratual por razões de interesse 
público, acrescidos aos custos da elaboração de um novo certame 
licitatório;  

b)  não possibilitarem a inexecução contratual, em decorrência do nível 
de capacidade técnica e econômico-financeira do contratado;  

c)  decorrerem de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades 
não previstas ou imprevisíveis por ocasião da contratação inicial;  

d)  não ocasionarem a transformação do objeto originalmente contratado 
em outro de natureza e propósito diversos;  

e)  serem necessárias à completa execução do objeto original do contrato, 
à otimização do cronograma de execução e à antecipação dos benefícios 
sociais e econômicos decorrentes;  

f)  decorrerem da motivação de que as consequências de outra alternativa 
(rescisão contratual seguida de nova licitação e contratação) trariam 
prejuízo insuportável ao interesse público a ser atendido pela obra ou 
serviço.  

3. Tanto as alterações contratuais quantitativas quanto as qualitativas 
pressupõem necessária motivação das razões que conduziram ao 
respectivo aditivo contratual, com demonstração explícita das justificativas 
que se paute por informações objetivas, passíveis de serem comprovadas, 
não podendo se limitar a argumentos meramente subjetivos sem qualquer 
parâmetro objetivo de controle. 

(Contas Anuais de Gestão. Relator: Conselheiro Substituto João Batista Camargo. Acórdão 
no 2.815/2014-TP. Julgado em 02/12/2014. Publicado no DOC/TCE-MT em 15/12/2014. 
Processo no 7.144-7/2013). Nessa mesma linha é o Acórdão TCU 1826/16 – Plenário e 
Decisão 215/1999-Plenário.

Extrai-se do entendimento acima que, excepcionalmente, as alterações qualitativas 
poderão ultrapassar os limites estabelecidos nos §§1º e 2º do art. 65, quando se tratar 
de alterações qualitativas, consensuais e se referirem a contratos de obras e serviços, 
desde que observem, adicionalmente, os princípios e pressupostos estabelecidos no 
Acórdão TCE/MT 2815/2014 – TP.

Importante atentar-se, entretanto, que, para fins de enquadramento na hipótese de 
excepcionalidade prevista na Decisão 215/1999-Plenário (acréscimos contratuais acima 
dos limites estabelecidos pela Lei nº 8.666/93), as alterações qualitativas havidas não 
podem decorrer de culpa do contratante, nem do contratado (Acórdão TCU 89/2013-P).
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Outra possibilidade de ultrapassar esses limites percentuais fixados está prevista no §2º 
do art. 65, para os casos de supressões consensuais:

Art.65 (...)

§2o Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites 
estabelecidos no parágrafo anterior, salvo:

I (...)

II - As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 
(grifo nosso)

Para melhor compreensão do tema, apresentamos a seguir alguns exemplos práticos do 
uso de limites nas alterações contratuais:

1. Alteração quantitativa (acréscimo)

Caso Hipotético:

Pantanal do Norte/MT firmou contrato com a empresa Alfa para 
aquisição de 150 computadores ao custo unitário de R$ 1.500,00 e 
total de R$ 225.000,00. Após alguns meses verificou-se a necessidade 
de aquisição de mais 40 computadores.

Procedimento: Verificar se o valor dos acréscimos ultrapassa 25% do valor do 
contrato, que corresponde a R$ 56.250,00 (R$ 225.000,00 X 25%).

Análise:

Verifica-se que ao acrescer 40 computadores ao objeto (40x R$1.500= 
R$60.000,00), o limite de 25% do valor do contrato (R$ 56.250,00) 
será ultrapassado. O máximo de acréscimos permitidos para esse 
contrato é de 37 computadores (R$ 55.500,00).

2. Alteração quantitativa (supressão)

Caso Hipotético:

Pantanal do Norte/MT firmou contrato com a empresa Alfa para 
aquisição de 150 computadores ao custo unitário de R$ 1.500,00 e 
total de R$ 225.000,00. Após alguns meses verificou-se a necessidade 
de cancelar (suprimir) 40 computadores.

Procedimento: Verificar se o valor das supressões ultrapassa 25% do valor do 
contrato, que corresponde a R$ 56.250,00 (R$ 225.000,00 X 25%). 

Análise:

Verifica-se que eventual supressão de 40 computadores ao contrato 
(40 x R$ 1.500= R$ 60.000,00), ultrapassará o limite de 25% do valor 
do contrato, que é de R$ 56.250,00. 

O máximo de supressões permitido sem que a Administração tenha 
que consultar o particular é de 37 computadores (R$ 55.500,00). 

Todavia, como se trata de supressão, havendo concordância 
do fornecedor, a redução do objeto seria permitida, ainda que 
superasse o limite de 25%.
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3. Alteração qualitativa.

Caso Hipotético:

Pantanal do Norte/MT firmou contrato para execução de obra de 
1000 m3 de terraplanagem, ao custo de R$ 500,00/m³ e valor total 
de R$ 500.000,00. 

Durante a vigência do contrato, entretanto, tornou-se necessária 
a execução de mais 500 m³ de terraplanagem, em razão de uma 
chuva atípica e torrencial ter danificado parte do objeto que já 
estava pronta.

Procedimento: Verificar se o valor dos acréscimos não ultrapassa 25% do valor do 
contrato, que corresponde a R$ 125.000,00 (R$ 500.000,00 X 25%).

Análise:

Constata-se que o acréscimo de 500m³ representa aumento de R$ 
250.000,00, correspondente a 50% do valor do contrato e, dessa 
forma, ultrapassa o limite de 25% (R$ 125.000,00) previsto em lei.

Nessa situação, considerando se tratar de alteração qualitativa em 
contrato de obra, amparado pelo Acórdão TCE/MT 2.815/2014-TP, 
Acórdão TCU 1826/16 – Plenário e pela Decisão 215/1999-Plenário, 
poderiam ser promovidos os acréscimos desde que:

1) reste justificado que não haveria alternativa que melhor 
atendesse o interesse público,

2) haja concordância do particular e, 

3) se observe as demais exigências dos acórdãos citados.

Uma questão que costuma suscitar dúvida é se é possível alterar o valor do contrato 
além dos limites no caso de falha no projeto básico ou executivo. Em certos casos, 
impedir a alteração contratual com o fim de corrigir os erros de projeto e realizar novos 
procedimentos licitatórios poderá constituir prejuízo à continuidade dos contratos em 
andamento e, por consequência, ao atendimento das necessidades da Administração 
contratante.

Para essa situação, a jurisprudência do TCU posiciona-se no seguinte sentido: 

“Um critério decisivo nessa avaliação de “vantajosidade” na manutenção de contratos 
inquinados de vícios – a ser apreciada, frisamos, em cada caso concreto – tem sido o 
estágio de execução contratual. Em obras ainda em seu embrião, quando não iniciadas 
(ou quando recém começadas), tem-se optado pela anulação da licitação. Nesses casos, 
via de regra, a depreciação da obra e os eventuais prejuízos à manutenção do passivo 
de serviços não é de tal monta que materialize o interesse público primário na sua 
continuidade.

Outra linha jurisprudencial convergente diz respeito às obras em estágio mais avançado 
de execução, mais próximas de seu término. No caso de irregularidade envolvendo 
dano concreto e quantificável, frustradas as tratativas de convalidação dos vícios pela 
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via administrativa (art. 8º da Lei nº 8.443/92), tende-se a possibilitar a continuidade 
dos contratos e determinar a instauração de tomada de Contas Especial para reaver o 
dano, mesmo antes do término daqueles ajustes” (CAMPELO, Valmir. Obras públicas: 
comentários à jurisprudência do TCU. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 59).

Nessas hipóteses, admite-se que a Administração, baseada nesse menor prejuízo, saneie 
erros de projeto mediante modificações contratuais, as quais deverão se ajustar aos 
limites para as alterações qualitativas ou quantitativas, previstos no art. 65, § 1º, da Lei nº 
8.666/93.

No entanto, excepcionalmente, o dever de se ajustar aos limites legais poderá ser afastado 
caso também reste demonstrado o atendimento cumulativo dos requisitos delineados na 
Decisão nº 215/1999 – Plenário do TCU e Acórdão TCE/MT 2815/2014 – TP.

Ademais, o entendimento prevalecente no âmbito do TCU, para fins de observância 
dos limites de alterações contratuais previstos no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, é 
que “[...] as reduções ou supressões de quantitativos devem ser consideradas de forma 
isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem ser sempre 
calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, 
individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração 
estabelecidos no dispositivo legal” (Acórdãos 749/2010, 2.819/2011, 1.981/2009 e 591/2011, 
2554/2017, todos do Plenário). 

Funciona assim: imagine que tenha havido supressão de 5% em determinado contrato. 
Isso, por si só, não autorizaria a Administração a efetuar uma acréscimo de 30%, por 
entender que se somariam os 5% de supressão ao limite de 25% de acréscimo previsto 
no § 1o do art. 65. Dessa maneira, o acréscimo autorizado permaneceria no patamar de 
25% sobre o valor original do contrato.

Nesse mesmo sentido é a Orientação Normativa nº 50, da AGU, ao dispor que “os 
acréscimos e as supressões do objeto contratual devem ser sempre calculados sobre 
o valor inicial do contrato atualizado (incorporando eventuais reajustes, repactuações 
e revisões efetuados) aplicando-se a estas alterações os limites previstos no art. 65, § 
1º, da Lei nº 8.666/93, sem qualquer compensação entre si”.

Embora a celebração de aditivo em percentual superior a 25% do valor original do 
contrato seja irregularidade grave, por infringência direta à Lei nº 8.666/1993, devendo 
implicar na nulidade do ato e de suas consequências jurídicas, não há dano se o objeto 
do aditivo tiver sido executado adequadamente, sob pena de enriquecimento ilícito da 
Administração (Acórdão TCU 51/2018-Plenário).

Ressalta-se, ainda, que as alterações contratuais quantitativas e qualitativas pressupõem 
o necessário registro das razões que levaram ao aditivo do contrato, explicitando as 
justificativas da modificação à vista do interesse público primário, da eficiência e da 
economicidade, bem como demonstrando a inviabilidade de licitar de forma autônoma 
a alteração que se pretende introduzir no ajuste (Resolução de Consulta TCE/MT nº 
45/2011 e acórdão TCE/MT nº 2815/2014 – TP).  
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Por fim, é relevante destacar que em uma licitação realizada pelo tipo “menor preço 
por item”, cada item representa um certame específico e gerará uma relação contratual 
própria. Assim, mesmo que uma empresa seja vencedora de disputas relacionadas a 
vários desses itens, o acréscimo de 25% não poderá ser calculado pelo valor global do 
instrumento contratual, mas sim “item” por “item”.

Dito de outra forma, não é possível canalizar o potencial acréscimo de 25% sobre o valor 
global do contrato para acrescer um único item.

3.3 fORMALIzAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: TERMO 
ADITIvO E APOSTILAMENTO

Qualquer ajuste nas condições originais do contrato deve ser formalizado mediante 
instrumento próprio, seja por termo aditivo, seja por apostilamento.

3.3.1 Termo Aditivo

As modificações nos contratos administrativos, previstas em lei, devem ser processadas 
por meio de termo aditivo.  Esse instrumento deve obrigatoriamente ser usado quando 
ficar caracterizada alteração no contrato. 

Nos processos de alteração de contratos devem ser instruídos com toda a documentação 
motivadora da modificação da avença, contendo as devidas justificativas técnicas, 
elaboradas com base em memoriais de cálculo.

Assim, as alterações previstas no art. 65 da Lei nº 8.666/1993, seja por ato unilateral da 
Administração (inciso I), seja por consenso (inciso II), deverão ser processadas sempre 
mediante termo aditivo. 

Dessa forma, realizar alterações contratuais sem a devida formalização mediante termo 
aditivo configura contrato verbal, que pode levar à apenação dos gestores omissos 
quanto ao cumprimento do dever (Acórdão TCU 1227/12 – Plenário).

Ademais, como forma de assegurar que o órgão de assessoramento jurídico da Entidade 
verifique a conformidade legal dos documentos elaborados pela Administração, evitando 
irregularidades que possam comprometer a viabilidade dos instrumentos por ela firmados, 
o art. 38, parágrafo único da Lei 8.666/1993, determina que sejam submetidos previamente 
à assessoria jurídica quaisquer contratos, acordos, convênios ou ajustes celebrados pelos 
entes públicos, sendo tal determinação extensiva aos aditivos e aplicável também aos 
casos de inexigibilidade e dispensa de licitação. 

Além disso, se for constatada a ocorrência de sobrepreço, especialmente em obras 
públicas, a Administração deve anular termo aditivo que eleve o valor contratual sem 
a manutenção do equilíbrio dos preços fixados em relação à vantagem originalmente 
ofertada pela licitante vencedora (Acórdão TCU 1.767/08 – Plenário).
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Ressalte-se, ainda, que é necessária a publicação do termo aditivo na imprensa oficial 
para que tenha eficácia, conforme parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993. 

A propósito, cumpre consignar a seguinte advertência do Tribunal de Contas da União: “[...] 
deve ser evitada a publicação de extratos de termos aditivos de contratos sem identificar 
o número do contrato ou do processo licitatório e sua finalidade, desobedecendo o 
disposto no art. 61 da mesma lei.” (Decisão 1.650/2002 – Plenário).

3.3.2 Apostilamento

O apostilamento é um instrumento menos formal e é utilizado para registro administrativo 
de atualizações ou pequenos ajustes no contrato, que não caracterizam alterações 
contratuais. O §8º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, indica o apostilamento para registro 
das seguintes hipóteses:

✓ concessão de reajuste dos preços conforme previsão no próprio contrato;

✓ atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das 
condições de pagamento nele previstas;

✓ nos casos de empenho e dotações orçamentárias suplementares. 

✓ mudança de fonte de recursos inicialmente previsto no termo do contrato. 

Outros pequenos ajustes que não tenham maiores implicações na execução do contrato 
também podem ser produzidos por apostilamento, tais como: alterações de endereço e 
mudanças dos sócios ou responsável pela empresa contratada. 

O termo de apostilamento é um registro administrativo que pode ser realizado no próprio 
termo de contrato ou nos demais instrumentos hábeis que o substituam (carta-contrato, 
nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço), 
anotando-se a ocorrência no verso da última página do instrumento ou ainda por meio 
de juntada de outro documento.

Como o apostilamento deve ser usado quando o fato não altera as bases contratuais, 
mas apenas condições que já estavam previstas no contrato, não há necessidade de 
publicação em imprensa oficial (§ 8º, art. 65 da Lei nº. 8.666/93 e Acórdão TC U nº 
976/2005-Plenário).

As repactuações deverão ser formalizadas por meio de apostilamento, em face do art. 
57, § 4º, da IN SLTI nº 5/2017.

Portanto, se não há necessidade de aditamento contratual para a formalização da 
repactuação, afasta-se a aplicabilidade do artigo 38, parágrafo único, da Lei de Licitações 
e Contratos Administrativos, e, por consequência, afasta-se também a obrigatoriedade 
de parecer da assessoria jurídica da Administração, dispensável para apostilamentos. 
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SÍNTESE

Nesta aula, estudamos as alterações permitidas pela lei nos contratos administrativos.

Aprendemos que a Administração tem a prerrogativa de modificar unilateralmente os 
contratos administrativos, desde que sejam obedecidos os limites definidos na lei. Em 
regra, esses limites devem ser cumpridos, ainda que a alteração seja do tipo qualitativa, 
porém, os Tribunais de Contas admitem exceções.

Verificamos que as alterações unilaterais podem ser do tipo quantitativas – quando 
resultam em acréscimos ou supressões do objeto da contratação – ou qualitativas - quando 
o objeto da contratação permanece inalterado, havendo apenas modificação no projeto 
ou especificações técnicas do objeto. Nesses casos, o limite deve ser sempre calculado 
sobre o valor original do contrato, não podendo existir nenhum tipo de compensação 
entre acréscimos e supressões. 

Estudamos, ainda, que as alterações contratuais quantitativas e qualitativas exigem o 
registro adequado das razões que levaram ao aditivo do contrato, explicitando as 
justificativas da modificação à vista do interesse público primário, da eficiência e da 
economicidade, bem como demonstrando a inviabilidade de licitar de forma autônoma 
a alteração que se pretende realizar.  

Por fim, vimos que as alterações unilaterais e consensuais devem sempre ser formalizadas 
mediante termo aditivo ao contrato; e que o termo de apostilamento poderá ser usado 
para pequenos ajustes ou adequações que não caracterizem alterações no contrato.

Na próxima aula, serão abordadas as hipóteses de atualização do valor contratual. 
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Aula 4: Atualização do Valor 
Contratual

Quais são os mecanismos de recomposição do equilíbrio econômico financeiro do 
contrato?

O que é reajuste, repactuação e revisão? Quais são as diferenças entre esses institutos?

É possível promover a revisão dos preços após um reajustamento?

Para responder a essas e outras questões estudaremos, nesta aula, os mecanismos para 
atualização do valor contratual. 

Neste tópico, abordaremos as diferenças entre reajuste, repactuação e revisão de preços 
do contrato, requisitos e formas de concessão, dentre outros aspectos relevantes. 

Todos prontos?

Então, vamos. 
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4. ATUALIzAÇÃO DO vALOR 
CONTRATUAL

4.1. EqUILíBRIO ECONôMICO-fINANCEIRO DO CONTRATO

Sob o prisma da atual Constituição da República, o equilíbrio econômico-financeiro 
consiste em um princípio que rege as contratações públicas. Quer dizer que, ao longo de 
toda a execução contratual, devem ser mantidas as condições efetivas do preço inicial 
constituído pela proposta do contratado. 

A manutenção das condições de pagamento em proporção igual à original é importante 
para garantir a estabilidade da relação entre as obrigações do contratado e a retribuição 
da Administração, configurada pela justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento.

Ressalte-se que a equação econômico-financeira do contrato é um direito garantido 
pela Constituição da República ao particular e reproduzido na lei de licitações, conforme 
apresentado a seguir:

C.F/88

Art. 37 (...)

(...)

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. (grifo nosso)

Lei nº 8.666/1993

Art. 65(...)

(...)

§6º Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos 
do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o 
equilíbrio econômico-financeiro inicial.

O equilíbrio econômico-financeiro é reservado a situações de atualização do valor do 
contrato. Não se trata, portanto, de alteração do valor, mas apenas de uma compensação 
decorrente de fato ocorrido no curso contratual.
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É de se ressaltar que os limites percentuais estabelecidos no §1º do art. 65 da Lei nº 
8.666/1993 (acréscimo ou supressão de 25% ou 50% de acréscimo em reformas) não se 
confundem com atualizações de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo, as 
primeiras, alterações reais de valor contratual.

Em um primeiro momento, então, pode-se dizer que há dois institutos legais visando 
assegurar a efetividade da garantia do equilíbrio econômico-financeiro previsto no art. 
37, XXI, da Constituição Federal: 

• o reequilíbrio econômico financeiro (ou revisão) e

• o reajuste (por índice ou repactuação). 

Os mecanismos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, 
portanto, podem ser assim sintetizados:

Fonte: Elaboração própria a partir de “O Licitante”

Estes três procedimentos serão detidamente analisados a seguir, a fim de bem discerni-
los e diferenciá-los quanto à sua correta aplicação. 

4.2. MODALIDADES DE ATUALIzAÇÃO DO vALOR DOS 
CONTRATOS

4.2.1 Reajuste de Preços

O reajuste é o instrumento legal hábil a promover o reequilíbrio econômico-financeiro 
em função do encarecimento dos insumos que compõem o custo do objeto do contrato. 
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As partes, ao tempo da celebração do contrato, prevenindo-se quanto aos efeitos da 
inflação, estabelecem um critério de reajuste que, aplicado, atualizará a contraprestação 
devida ao contratado (tais como INPC, IPCA, IGP-M). 

São exemplos de contratos administrativos com possibilidade de reajustes os contratos de 
aluguel, de manutenção de sistemas de ar condicionado, de manutenção de elevadores, 
de obras públicas, os contratos de limpeza e conservação quanto aos seus insumos, 
entre outros. 

A figura do reajuste cumpre função ainda mais importante nos contratos de execução 
continuada, nos quais a inflação tende a comprometer a justa remuneração avençada 
em face da vigência prolongada que os caracteriza.

Para explicar melhor a definição acima, é conveniente mencionar a conceituação de 
Lucas Rocha Furtado:

“O reajuste de preços está relacionado a variações de custos de produção 
que, por serem previsíveis, poderão estar devidamente indicados no 
contrato. Normalmente, são utilizados como critérios para promover o 
reajuste do valor do contrato índices que medem a inflação, como o índice 
nacional de preços ao consumidor – INPC, índices setoriais, ou índices de 
variação salarial. As cláusulas que preveem o reajuste de preços têm o 
único objetivo de atualizar os valores do contrato em face de situações 
previsíveis (expectativa de inflação, variação de salários etc.). A bem da 
verdade, o reajuste de preços deve ser visto como meio de reposição de 
perdas geradas pela inflação”.

O reajuste de preços deve ser utilizado para reposições das perdas monetárias geradas 
pelos efeitos da inflação. Além disso, o critério de reajuste (índices), a data-base e a 
periodicidade devem estar previstos no instrumento convocatório. 

A Lei nº 8.666/1993 aborda o reajuste nos arts. 40, XI e 55, III, in verbis: 

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série 
anual, o nome da repartição interessada e do seu setor, a modalidade, o 
regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida 
por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e 
proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, 
obrigatoriamente, o seguinte: 

XI – critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de 
produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde 
a data prevista para a apresentação da proposta, ou do orçamento a que 
essa se referir, até a data do adimplemento de cada parcela; 

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e 
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização 
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monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 
pagamento. 

Como vimos, a adoção de critérios de reajuste ganha especial relevo nas contratações 
com prazo de vigência mais elástico, nas quais o equilíbrio contratual torna-se mais 
suscetível às variações inflacionárias. 

Interessante observar, entretanto, que a mesma lógica justifica a dispensa dos mesmos 
critérios nos contratos de curta duração, que apresentam sujeição limitada aos efeitos da 
inflação, como nas compras de entrega imediata. Nestes casos, o entendimento majoritário 
ressalva apenas as correções monetárias previstas para casos de inadimplemento ou 
atraso no pagamento pela Administração. 

O reajuste também é instituto diverso da revisão contratual prevista no art. 65 da Lei nº 
8.666/1993. O primeiro objetiva recompor os preços praticados no contrato em razão 
de fatos plenamente previsíveis no momento da contratação. A revisão, por sua vez, 
é suportada por fatos imprevisíveis, decorrentes de força maior, caso fortuito, fato do 
príncipe ou álea econômica extraordinária, como será visto com mais profundidade 
adiante. 

Há de se observar, ainda, que, por força dos artigos 2º e 3º da Lei nº 10.192/2001, que 
dispõem sobre medidas complementares ao Plano Real (Lei nº 9.069/95 – Lei do Plano 
Real), os reajustes de preços dos contratos administrativos somente podem incidir após 
um período mínimo de 1 ano. Neste sentido, transcreve-se a letra da lei citada:

Art. 2o É admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por 
índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de 
produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração 
igual ou superior a um ano.

(...)

Nessa perspectiva, o Tribunal de Contas da União-TCU também já firmou entendimento 
de que o lapso temporal mínimo para a aplicação do reajuste é de um ano, conforme o 
seguinte julgado:

(TCU, Acórdão nº 1.941/2006, Plenário, Rel. Min. Marcos Bemquerer)

Relatório:

8.6 - Estabeleça, a partir dos próximos editais de licitação e em seus 
contratos, de forma clara, se a periodicidade dos reajustes terá como 
base a data-limite para apresentação da proposta ou a data do orçamento 
a que ela se referir, conforme determina o art. 40, inciso XI, da Lei n. 
8.666/1993;

8.7 - Altere, no prazo de 30 dias, a Cláusula Décima Sétima do Contrato 
24/2004, estabelecendo novos parâmetros de reajuste coerentes com 
a periodicidade anual dos contratos administrativos, ressaltando que 
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a contagem do prazo deve se iniciar em setembro de 2004, data da 
apresentação da proposta e do orçamento pela licitante, conforme 
determina o art. 3º da Lei n. 10.192/2001. (grifo nosso)

Quanto ao prazo para promover o reajuste, já sabemos que deve-se respeitar o interregno 
mínimo de 01 ano. Entretanto, é comum que tenhamos dúvidas sobre qual seria a forma 
correta de contagem desse período, uma vez que, em geral, as propostas e os contratos 
são formalizados em datas diferentes. 

Então, qual deve ser o parâmetro para o reajuste do valor contratual?

Aqui, felizmente, observamos uma convergência entre legislação, doutrina e 
jurisprudência, uma vez que todas adotam a data da proposta ou do orçamento a que 
essa se referir como marco inicial para contagem do prazo de reajuste contratual.

Conforme o §1º do art. 3º a Lei nº 10.192/2001, a periodicidade anual para o reajuste dos 
preços dos contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública 
Federal Direta ou Indireta “[...] será contada a partir da data limite para apresentação da 
proposta ou do orçamento a que essa se referir”. 

Como se vê, o gestor público pode adotar discricionariamente dois marcos iniciais 
distintos para efeito de reajustamento dos contratos: 

(i) a data limite para apresentação da proposta; e 

(ii) a data do orçamento. 

Dentre estes, o segundo critério se mostra mais robusto, pois evita que, adotando-se a 
data-limite de apresentação de propostas, se desconsidere o período de transcurso entre 
a data-base da estimativa de custos e a data de efetiva abertura das propostas (Acórdão 
TCU 19/2017 – Plenário).

Para facilitar a fixação, apresentamos a seguir um exemplo de como ocorreria tal contagem, 
a partir da data de apresentação da proposta:

Fonte: Elaboração própria
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Como citamos no início desta aula, ao tratar dos reajustes contratuais, a Lei nº 8.666/93 
admitiu apenas a adoção de índices “específicos ou setoriais”. (art. 40, XI) 

Entretanto, a Lei nº 10.192/2001 autorizou também a adoção de reajuste “[...] por índices 
de preços gerais”. (art. 2º)

A fim de harmonizar as disposições, definiu-se que:

1. a Administração, sempre que possível, deverá adotar índices específicos ou 
setoriais de reajuste (tais como o IST para telefonia, ANS para saúde e INCC para 
construção civil); 

2. na ausência ou na impossibilidade de adoção destes serão utilizados 
índices gerais (INPC, IPCA, IGP-M, IGP-DI, etc.), priorizando-se o que apresenta 
menor variação nos 12 meses anteriores. 

Similarmente ao que ocorre com a repactuação, não há necessidade de formalização de 
aditamento contratual para a concessão do reajuste de preços em contratos de serviços 
contínuos sem cessão de mão-de-obra. Nessas hipóteses, o registro será feito mediante 
simples apostila, conforme preceitua o §8o do art. 65 da Lei nº 8.666/93, in verbis: 

§8 - A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de 
preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações 
ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento 
nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias 
suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam 
alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando a celebração de aditamento. 

4.2.2 Repactuações

O instituto da repactuação é uma das formas de manutenção da equação econômico-
financeira do contrato, instituída pelo Poder Executivo Federal para readequar o preço 
dos contratos de prestação de serviços contínuos à realidade de mercado, observado 
o interregno mínimo de um ano e a demonstração da variação dos custos dos insumos 
inerentes ao objeto do contrato. (Decreto nº 2.271/97)

O permissivo legal que ampara o instituto da repactuação é o mesmo que estabelece a 
possibilidade de aplicação do reajuste de preços, qual seja, o inciso XI do art. 40 da Lei 
nº 8.666/1993, in verbis:

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série 
anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o 
regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida 
por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e 
proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, 
obrigatoriamente, o seguinte:
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(...)

XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de 
produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde 
a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que 
essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela; 
(grifo nosso)

São exemplos de contratos administrativos com possibilidade de repactuação os contratos 
de terceirização de apoio administrativo, vigilância e segurança, limpeza e conservação, 
entre outros. 

Apresentamos a seguir um exemplo de contagem de prazo para repactuação:

Fonte: Elaboração própria

No caso específico de superveniência de acordos, dissídios ou convenções coletivas de 
trabalho não está caracterizado uma álea extraordinária e extracontratual que justifique 
a aplicação do instituto da revisão (reequilíbrio econômico-financeiro, em sentido estrito).

Nesse sentido, os acréscimos dos custos de mão de obra provocados por acordos, 
dissídios, convenções coletivas de trabalho ou equivalentes nos contratos de prestação 
de serviços de natureza continuada não configuram uma situação imprevisível, ou 
previsível, mas de consequência incalculável, ou seja, não estão amparados nos ditames 
da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 (revisão ou reequilíbrio econômico-
financeiro, em sentido estrito).

Para o TCU, reajustes salariais não constituem causa de desequilíbrio econômico-
financeiro de contrato administrativo, hipótese prevista no art. 65, inciso II, alínea “d”, 
da Lei 8.666/1993, mas representam fator de reajustamento de preços, sujeito às regras 
fixadas no art. 40, XI, e art. 55, III, da Lei de Licitações, e no art. 5º, do Decreto 2.271/97 
(Acórdão 2655/2009 Plenário). 

Na esteira da assertiva acima, cita-se os seguintes julgados do STJ:
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ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. 
DISSÍDIO COLETIVO QUE PROVOCA AUMENTO SALARIAL. REVISÃO 
CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. FATO 
PREVISÍVEL. NÃO-INCIDÊNCIA DO ART. 65, INC. II, ALÍNEA "D", DA LEI 
N. 8.666/93. ÁLEA ECONÔMICA QUE NÃO SE DESCARACTERIZA PELA 
RETROATIVIDADE.

1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que 
eventual aumento de salário proveniente de dissídio coletivo não autoriza 
a revisão do contrato administrativo para fins de reequilíbrio econômico-
financeiro, uma vez que não se trata de fato imprevisível - o que afasta, 
portanto, a incidência do art. 65, inc. II, "d", da Lei n. 8.666/93. Precedentes.

2. A retroatividade do dissídio coletivo em relação aos contratos 
administrativos não o descaracteriza como pura e simples álea econômica.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 957.999/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 05/08/2010) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO. AUMENTO SALARIAL. DISSÍDIO COLETIVO. 
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. 

1. Não pode ser aplicada a teoria da imprevisão para a recomposição 
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo (Lei nº 
8.666/1993, art. 65, II, d) na hipótese de aumento salarial dos empregados 
da contratada em virtude de dissídio coletivo, pois constitui evento certo 
que deveria ser levado em conta quando da efetivação da proposta. 
Precedentes: RESP 411101/PR, 2ª T., Min. Eliana Calmon, DJ de 08.09.2003 
e RESP 134797/DF, 2ª T., Min. Paulo Gallotti, DJ de 1º.08.2000.

2. Recurso especial provido.

(REsp 668.367/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 05/10/2006, p. 242)

(grifo nosso)

Quanto ao cabimento da repactuação, cabe destacar a Instrução Normativa nº 05/2017, 
da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento - 
SLTI/MP, que estabelece a adequação do instituto para promoção de reajustamentos das 
contratações de serviços continuados com dedicação de mão de obra:

Art. 54. A repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, 
deverá ser utilizada nas contratações de serviços continuados com 
dedicação exclusiva de mão de obra, desde que seja observado o 
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interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos aos quais a 
proposta se referir.

Adotando os mesmos entendimentos apresentados acima, tanto para o não cabimento da 
revisão (reequilíbrio econômico-financeiro, em sentido estrito) quanto para o cabimento 
da repactuação nos contratos de serviços continuados, cita-se o seguinte prejulgado do 
TCU, verbis:

Acórdão nº 1.563/2004 – Plenário – Relator: Min. Augusto Sherman

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 
Sessão Plenária, em:

9.1. expedir as seguintes orientações dirigidas à Segedam:

9.1.1. permanece válido o entendimento firmado no item 8.1 da Decisão 
457/1995 - Plenário;

9.1.2. os incrementos dos custos de mão-de-obra ocasionados pela 
data-base de cada categoria profissional nos contratos de prestação de 
serviços de natureza contínua não se constituem em fundamento para a 
alegação de desequilíbrio econômico-financeiro;

9.1.3. no caso da primeira repactuação dos contratos de prestação de 
serviços de natureza contínua, o prazo mínimo de um ano a que se refere 
o item 8.1 da Decisão 457/1995 - Plenário conta-se a partir da apresentação 
da proposta ou da data do orçamento a que a proposta se referir, sendo 
que, nessa última hipótese, considera-se como data do orçamento a 
data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente 
que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta, 
vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações e de 
benefícios não previstos originariamente, nos termos do disposto no art. 
5° do Decreto 2.271/97 e do item 7.2 da IN/Mare 18/97; (grifo nosso)

Assim, a repactuação de preços aplica-se apenas às contratações de serviços 
continuados com dedicação exclusiva de mão de obra e ocorre a partir da variação dos 
componentes dos custos do contrato, desde que observado o interregno mínimo de um 
ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir, conforme estabelece o art. 
5º do Decreto 2.271/1997, devendo ser demonstrada analiticamente mediante Planilha de 
Custos e Formação de Preços (Acórdão TCU 1574/2015-Plenário).

A aplicação da repactuação nos contratos de serviços continuados com dedicação de 
mão de obra deve observar, dentre outros, os seguintes pressupostos (Resolução de 
Consulta TCE/MT 08/2014 – TP):

✓  prévia e expressa previsão editalícia e contratual (arts. 40, XI e 55, III, da Lei 
nº 8.666/1993;
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✓  transcurso mínimo de 1 (um) ano da data do orçamento a que a proposta 
se referir, na forma definida pelos instrumentos convocatório e contratual.

✓  solicitação até a data da prorrogação contratual subsequente, sob pena 
de preclusão do direito à repactuação de preços e à percepção dos seus efeitos 
financeiros.

Em relação ao primeiro item, a fim de propiciar maior isonomia entre os licitantes e garantir-
lhes, inequivocamente, o direito à repactuação, os órgãos e entidades responsáveis pelas 
contratações de serviços continuados com dedicação de mão de obra deverão constar 
nos respectivos editais e minutas de contratos cláusula dispondo que as propostas de 
preços devem ser elaboradas e apresentadas em conformidade com o acordo, dissídio 
ou convenção coletiva de trabalho vigente à época da formulação do orçamento.

No que se refere ao segundo item, a doutrina especializada entende que o lapso para 
aplicação da repactuação deva ser de um ano e que esta modalidade só se aplica a 
contratos de natureza continuada (art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993).

Neste sentido são as célebres lições de Lucas Rocha Furtado:

“Tanto o reajustamento, como gênero, quanto a repactuação dos 
preços visam a recompor a corrosão do valor contratado pelos efeitos 
inflacionários. A diferença entre reajuste e repactuação reside no critério 
empregado, pois, na primeira opção, vincula-se a recomposição a 
índices estabelecidos contratualmente, ao passo que na segunda forma 
de recomposição, na repactuação, a recomposição do equilíbrio do 
contrato ocorre por meio da demonstração analítica da variação dos 
componentes dos custos que integram o contrato, tomando-se como 
parâmetro a proposta do contratado.

(...)

A repactuação se insere como modalidade especial de reajuste, e não 
de recomposição a partir da teoria da imprevisão, exatamente porque 
decorre de circunstâncias previsíveis e deve observar o interregno de 
um ano”. (grifo nosso)

Sobre essa matéria, a legislação segue a mesma linha e, mediante o art. 5º do Decreto 
2.271/1997, que regulamenta os artigos 40, XI, e 55, III, da Lei 8.666/1993, também 
estabelece interregno mínimo de um ano para concessão de repactuação nos casos de 
contratos que tenham por objeto a prestação de serviços executados de forma indireta e 
contínua, quando expressamente prevista essa espécie de reajuste no edital.

Completando a tríade referencial (com legislação e doutrina), a jurisprudência do Tribunal 
de Contas da União pacifica que na repactuação dos contratos de serviços de natureza 
continuada deverá ser observado o interregno mínimo de um ano da data limite para 
apresentação das propostas ou da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo 
de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta (Acórdãos 1.621/2011-TCU-
1a Câmara, 2.548/2011-TCU-1a Câmara, 2.094/2010-TCU-2a Câmara, 2.369/2010-TCU-
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Plenário, 2.498/2009-TCU-1a Câmara, 839/2008-TCU-Plenário, 1.105/2008-TCU-Plenário e 
1.827/2008-TCU-Plenário).

Quanto ao terceiro item (tempestividade de solicitação), cita-se trecho do elucidativo 
Acórdão TCU nº 1.828/2008, da lavra do eminente Ministro Benjamin Zymler:

[...] recomendar à Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério 
dos Transportes (SAAD/MT) que, em seus editais de licitação e/ou 
minutas de contrato referentes à prestação de serviços executados de 
forma contínua, deixe claro o prazo dentro do qual poderá o contratado 
exercer, perante a Administração, seu direito à repactuação contratual, 
qual seja, da data da homologação da convenção ou acordo coletivo 
que fixar o novo salário normativo da categoria profissional abrangida 
pelo contrato administrativo a ser repactuado até a data da prorrogação 
contratual subsequente, sendo que se não o fizer de forma tempestiva e, 
por via de consequência, prorrogar o contrato sem pleitear a respectiva 
repactuação, ocorrerá a preclusão do seu direito a repactuar.

Portanto, na repactuação, tem-se que os efeitos financeiros, na superveniência de novos 
acordos, dissídios, convenções coletivas de trabalho ou equivalente, devem incidir a 
partir da data da homologação no novo normativo laboral, devendo ser pleiteado o 
instituto pelo contratado até a data da prorrogação contratual subsequente, sob pena 
de preclusão do direito à percepção dos referidos efeitos financeiros.

Neste caso, se após a data do acordo coletivo que majorou os salários a contratada 
concorda em prorrogar o contrato sem ter solicitado o aumento dos preços contratuais, 
considera-se logicamente precluso seu direito à repactuação/revisão dos preços desde 
a data inicial do aumento salarial (Acórdão TCU nº 1601/2014 – Plenário e Resolução de 
Consulta TCE/MT nº 08/2014 - TP).

Nessa mesma linha, o Parecer AGU/JTB 01/2008 uniformizou o entendimento de que 
“[...] quanto ao termo final para o contratado requerer a repactuação, tem-se que a 
repactuação deverá ser pleiteada até a data da prorrogação contratual subsequente, 
sendo certo que, se não o for de forma tempestiva, haverá a preclusão do direito do 
contratado de repactuar”. 

Cumpre destacar que, no âmbito federal, embora a repactuação possa ser concedida 
mesmo depois do encerramento do contrato, deve ser solicitada ainda durante a vigência 
contratual, conforme disposto na Instrução Normativa 05/2017: “[...] as repactuações a que 
o contratado fazer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do contrato serão 
objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento 
do contrato”. (art. 57, §7º)

Ademais, a Administração deve valer-se da repactuação para ajustar as planilhas de 
preços e quantitativos, eliminando valores identificados com sobrepreço, sem prejuízo 
dos desconto, nos pagamentos futuros à contratada, dos valores eventualmente pagos 
em desconformidade com os preços de referência (Acórdão TCU - 1392/2010-Plenário).
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4.2.3 Reajuste versus Repactuação

Tanto o reajuste quanto a repactuação objetivam recompor o valor contratual 
originalmente avençado. 

Do mesmo modo, tanto o reajuste por índices quanto a repactuação somente podem 
ser efetivadas se houver previsão no edital e no contrato e depois de transcorrido o 
interregno mínimo de um ano da data-limite para apresentação das propostas ou da data 
do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, vigente à época da apresentação 
da proposta (Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2014, Acórdãos 1.621/2011-TCU-
1a Câmara, 2.548/2011-TCU-1a Câmara, 2.094/2010-TCU-2a Câmara, 2.369/2010-TCU-
Plenário, 2.498/2009-TCU-1a Câmara, 839/2008-TCU-Plenário, 1.105/2008-TCU-Plenário e 
1.827/2008-TCU-Plenário). 

Além disso, o reajuste por índices e a repactuação podem ser registrados por simples 
apostila, dispensando a celebração de aditamento (art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93).

A diferença fundamental entre os dois institutos é que, enquanto no reajuste há correção 
automática do desequilíbrio, com base em índices de preços previamente estipulados 
no edital, na repactuação a variação dos componentes dos custos do contrato deve ser 
demonstrada analiticamente, de acordo com a Planilha de Custos e Formação de Preços, 
sendo o contrato corrigido na exata proporção do desequilíbrio que a parte interessada 
lograr comprovar (Acórdão TCU nº 1827/2008 – Plenário).

É importante destacar, também, que o reajuste por índices exige uma postura proativa 
da Administração, cabendo ao órgão contratante, uma vez atingida a respectiva data-
base, apenas adotar as providências cabíveis quanto à aplicação da cláusula contratual 
de reajuste, a fim de assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato. 

Registre-se que não há em lei, tampouco na regulamentação infraleqal do instituto, a 
exigência de prévia solicitação como condicão para a concessão do reajuste. Além 
disso, diferente do que ocorre com a repactuação, também não se estabeleceu prazo 
específico para que o contratado exerça esse direito.

Dessa forma, não há que se falar em preclusão lógica (ou até mesmo temporal) em 
reajuste por índices, sendo esta uma característica dos contratos reajustados mediante 
repactuação (Parecer 02/2016/CPLC/DEPCONSU/AGU).

Assim, apesar dos institutos do reajuste de preços e da repactuação serem distintos, gozam 
de semelhanças que lhes fazem alcançar o mesmo objetivo, qual seja, o reajustamento 
de valores contratuais. 

Neste sentido, o quadro a seguir sintetiza o comparativo entre os dois institutos:

Reajuste de Preços Repactuação de Preços
a) Decorre de fatos previsíveis; a) Decorre de fatos previsíveis;
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Reajuste de Preços Repactuação de Preços
b) Necessita de prévia e expressa previsão 
editalícia e contratual (arts. 40, XI e 55, III, 
da Lei nº 8.666/1993);

b) Necessita de prévia e expressa previsão 
editalícia e contratual (arts. 40, XI e 55, III, 
da Lei nº 8.666/1993);

c) Observância do lapso de 1 (um) ano da 
data da apresentação da proposta ou da 
data do orçamento a que a proposta se 
referir;

c) Observância do lapso de 1 (um) ano da 
data da apresentação da proposta ou da 
data do orçamento a que a proposta se 
referir;

d) Objetiva recompor a corrosão da moe-
da decorrente de efeitos inflacionários;

d) Objetiva realinhar os valores de todos 
os itens/custos componentes do preço 
anteriormente pactuado;

e) Vincula-se a índices previamente esta-
belecidos contratualmente;

e) Vincula-se à demonstração analítica da 
variação de custos do contrato;

f) Não há preclusão lógica; f) Há preclusão lógica;
g) Aplica-se a todos os contratos adminis-
trativos.

g) Aplica-se somente a contratos de pres-
tação de serviços continuados, mormente 
aqueles com dedicação exclusiva de mão 
de obra.

Fonte: Parecer Consultoria Técnica TCE/MT nº 89/2013

4.2.4 Revisão ou Reequilíbrio Econômico-Financeiro 

O instituto da revisão ou reequilíbrio econômico-financeiro propriamente dito é utilizado 
para restabelecimento da equação econômica do contrato inicialmente pactuado entre 
as partes, nos casos em que sobrevierem fatos imprevisíveis, ou previsíveis de efeitos 
incalculáveis. 

A marca do uso desse instituto é, portanto, a imprevisibilidade no momento inicial da 
avença, de fatos ou efeitos supervenientes que oneram a equação econômico-financeira 
do contrato. Trata-se da incidência nos contratos administrativos da teoria da imprevisão.

O permissivo legal para o instituto está insculpido no art. 65, II, “d” e §5º, da Lei nº 
8.666/1993: 

“Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as 
devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...)

II- Por acordo das partes:

(...)

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente 
entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para 
a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, 
na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução 
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do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

(...) 

§ 5º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, 
bem como a   superveniência de disposições legais, quando ocorridas 
após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão 
nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para 
menos, conforme o caso”.

Como se depreende do dispositivo citado, a álea econômica extraordinária e 
extracontratual pode advir de: 

(i) fato imprevisível; 

(ii) fato previsível, mas de consequências incalculáveis; 

(iii) força maior; 

(iv) caso fortuito; e 

(v) fato do príncipe.

Sobre essas hipóteses excepcionalíssimas, assim ensina Lucas Rocha Furtado:

“Segundo a definição legal, fatos previsíveis, de consequências que se 
possam razoavelmente estimar, não podem servir de fundamento à 
pretensão de recomposição de preços. A lei não visa suprir a imprevidência 
do particular ou sua imperícia em calcular o comportamento da 
curva inflacionária, por exemplo. Apenas o resguarda de situações 
extraordinárias, fora do risco normal da economia de seus negócios”.

Ao contrário de outras formas de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 
do contrato administrativo (reajuste de preços e repactuação), não há prazo mínimo 
fixado em lei para a aplicação da revisão, podendo ocorrer a qualquer tempo, conforme 
já decidiu o Tribunal de Contas da União - TCU nos Acórdãos nºs. 1.563/2004 e 1.889/2006 
– Plenário, in verbis:

Acórdão nº 1.563/2004 – Plenário. O reequilíbrio econômico-financeiro 
pode se dar a qualquer tempo; consequentemente não há que se falar 
em periodicidade mínima para o seu reconhecimento e respectiva 
concessão. Com efeito, se decorre de eventos supervenientes 
imprevisíveis na ocorrência e (ou) nos efeitos, não faria sentido determinar 
tempo certo para a sua concessão. Na mesma linha de raciocínio, não 
pede previsão em edital ou contrato, visto que encontra respaldo na lei 
e na própria Constituição Federal, sendo devida desde que presentes os 
pressupostos. (grifo nosso)

Acórdão nº 1.889/2006
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“É ilegal, antes de decorridos doze meses de vigência, o reajuste 
de contratos regidos pela Lei 8.666/1993, exceto quando, atendidos 
os requisitos do art. 65, inciso II, alínea 'd', do referido Diploma, haja 
necessidade de se restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da 
avença” (grifo nosso).

No mesmo sentido prescreve o Acórdão 976/2005 do TCE/MT, a seguir transcrito:

“Acordam os senhores conselheiros do Tribunal de Contas, por 
unanimidade, acompanhando o voto do conselheiro relator e de acordo 
com o Parecer nº 2.128/2005, da Procuradoria de Justiça, em conhecer da 
presente consulta e, no mérito, responder a proposição do consulente 
informando que: 

I) é possível perfazer-se a recomposição de preços por meio de 
indenização;  

II) a revisão de preços não está atrelada ao decurso de lapso temporal 
e sim à ocorrência de situação imprevisível ou cujos efeitos não eram 
previsíveis à época da avença, alterando o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato; 

III) a variação cambial, para que seja motivo ensejador da revisão 
de preços, deve configurar elevação anormal na cotação da moeda 
estrangeira, que ultrapasse os limites de previsibilidade, e ainda, caso a 
Administração opte por pagar a indenização deverá seguir os requisitos 
mínimos alinhavados no voto do Relator de fls. 271 a 278-TC”. (grifo nosso).

Outro aspecto que merece destaque é que, devido à imprevisibilidade da ocorrência 
de evento posterior à formulação da proposta, a concessão do reequilíbrio econômico-
financeiro aqui tratada independe de previsão editalícia, devendo ser operacionalizada 
sempre por meio de termo aditivo.

É de se ressaltar que o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro é recíproco, assistindo 
tanto ao contratado como ao contratante (Administração), podendo proporcionar 
aumentos ou reduções no valor inicialmente avençado, conforme explica Lucas Rocha 
Furtado:

“É igualmente importante observar que a recomposição não 
necessariamente irá implicar aumento de preços contratados. Se os 
fatos imprevisíveis, ou de efeitos incalculáveis, afetaram o equilíbrio do 
contrato de modo a reduzir seus custos, deverá ser promovida a devida 
e proporcional redução dos valores do contrato.” (grifo nosso)

Uma questão que poderia suscitar dúvida é sobre a possibilidade de promover a 
recomposição (revisão de preços) após o reajustamento. Nessa linha o TCE/MT 
manifestou, por meio da Resolução de Consulta 69/2011 que “[...] é possível a incidência 
em um mesmo contrato administrativo dos institutos do reequilíbrio econômico-
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financeiro, reajustamento de preços, juros de mora e correção monetária, pois originam-
se em fundamentos jurídicos distintos, desde que comprovados os fatos ensejadores e 
respeitados os requisitos e critérios legais”.

Nesse mesmo sentido o TCU já decidiu que “[...] ainda que a Administração tenha 
aplicado o reajuste previsto no contrato, justifica-se a aplicação da recomposição 
sempre que se verificar a presença de seus pressupostos”.

Conforme já indicado, o reajuste e a revisão (recomposição) possuem objetivos diferentes. 
De um lado, o reajuste visa remediar os efeitos da inflação, do outro, a revisão visa 
restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato atingido por fato imprevisível 
ou previsível de consequências incalculáveis.

Por fim, vale destacar o Acórdão TCU 1431/2017 - Plenário que determina, para a concessão 
de REAJUSTE após uma RECOMPOSIÇÃO de preços, que “[...] a Administração deverá 
ter o cuidado de avaliar a necessidade, ou não, da aplicação dos índices inicialmente 
avençados em virtude da possibilidade de a recomposição já ter procedido ao reajuste 
de determinados insumos”.

SÍNTESE

Nesta aula estudamos as atualizações aos contratos administrativos permitidas por lei.

Vimos que as atualizações não caracterizam alteração no valor dos contratos e por isso, 
não estão atreladas aos limites percentuais estabelecidos no §1º do art. 65 da Lei nº 
8.666/1993.

Aprendemos que o instituto do reajuste de preços é utilizado para reposição das perdas 
inflacionárias, mediante aplicação de índices previamente pactuados, tais como o INPC, 
IPCA, IGP-M. Por ter previsão no edital e no contrato, esse reajuste pode ser concedido 
mediante apostilamento.

Estudamos também que a repactuação é um tipo de reajuste de preços específico para 
os serviços de natureza continuada. Não se utiliza índices pré-definidos, mas é concedido 
mediante a demonstração da variação efetiva dos custos no período.

Finalmente, a revisão (reequilíbrio econômico-financeiro) é reservada à atualização do 
valor do contrato em razão de circunstâncias imprevisíveis ou previsíveis, mas de efeitos 
incalculáveis. Sua concessão deve sempre ocorrer por termo aditivo.

Na próxima aula estudaremos os aspectos relacionados à execução e inexecução 
contratual, abordando pontos como responsabilidades das partes contratantes, espécies 
de execução, fiscalização, inexecução com culpa e sem culpa, dentre outros.
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Aula 5: Execução e Inexecução 
Contratual

Quais são as espécies de execução de um contrato administrativo?

É permitida a subcontratação e sub-rogação do contrato? Qual é a jurisprudência dos 
Tribunais de Contas sobre o tema?

Sobre pagamentos contratuais, é possível a realização de pagamento antecipado?

De que forma o contrato poderá deixar de ser executado?

Para responder a essas e outras questões estudaremos, nesta aula, a execução do 
contrato administrativo.

Neste tópico, abordaremos as espécies de execução do contrato, tais como empreitada 
por preço global, preço unitário, empreitada integral e empreitada por tarefa.

Veremos que a sub-rogação do contrato é considerada inconstitucional pelo TCE/MT e 
TCU. Além disso, estudaremos que o pagamento antecipado se constitui em exceção, e 
desde que atendidos alguns requisitos. 

Por fim, aprenderemos sobre as hipóteses de inexecução e rescisão do contrato 
administrativo. 

Todos prontos?

Então, vamos.
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5. EXECUÇÃO E INEXECUÇÃO 
CONTRATUAL

5.1 - EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIvO

A forma de execução do contrato administrativo está regulamentada nos artigos 65 a 
76, da Lei n° 8.666/93. A execução do contrato administrativo é o cumprimento do seu 
objeto, dos seus prazos e das suas condições, sendo gerenciado, controlado e fiscalizado 
diretamente pela Administração Pública.

Os contratos administrativos, em regra, são contratos pessoais, celebrados intuitu 
personae, ou seja, a execução do contrato deve ser levada a termo pela mesma pessoa 
(física ou jurídica) que se obrigou perante a administração. 

A natureza pessoal dos contratos administrativos decorre principalmente do fato de 
serem eles celebrados após a realização de um procedimento licitatório em que se visa, 
não apenas a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, mas também a 
selecionar uma pessoa, física ou jurídica, que ofereça condições de assegurar a adequada 
e regular execução do que foi contratado. 

Por esse motivo, as licitações, regra geral, têm uma fase de habilitação, em que os 
pretendentes a contratar com a administração comprovam possuir qualificação 
técnica, econômico-financeira, regularidade fiscal, habilitação jurídica etc. – condições 
pessoais que ensejam a presunção de que aquela pessoa tem aptidão para executar 
adequadamente o objeto contratado. 

Como decorrência direta da natureza pessoal 
dos contratos administrativos, não é possível 
a sub-rogação, que consiste na entrega da 
totalidade do objeto contratado a terceiro 
alheio à avença. 

Vale dizer que, na sub-rogação, pessoa estranha 
ao ajuste firmado assume, sem ter participado 
da licitação, todos os direitos e deveres 
consignados no contrato inicial, afastando 
qualquer responsabilidade do contratado. 

Isso porque o contrato é celebrado com o 
licitante que apresentou a melhor proposta. A 
escolha impessoal do contratado faz com que 
o contrato tenha que ser executado por ele sob 
pena de burla aos princípios da impessoalidade 
e da moralidade. 

TCU: Sub-rogação é ilegal e 
inconstitucional

O TCU considera a sub-rogação 
ilegal e inconstitucional, 
por contrariar os princípios 
constitucionais da moralidade 
e da eficiência, o princípio 
da supremacia do interesse 
público, o dever geral de licitar 
(art. 37, XXI, da CF) e os arts. 2º, 
72 e 78, VI, da Lei nº 8.666/93 
(Acórdão TCU nº 497/2015 – 
Plenário).
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Com efeito, a sub-rogação realizada simplesmente substitui o juízo da Administração - 
único e soberano, formado durante e por meio do procedimento licitatório - pelo juízo 
do licitante vencedor, o qual, por ato próprio, escolhe - agora sem qualquer critério e 
sem empecilhos – terceiro para executar o objeto a ele adjudicado e responder pelas 
obrigações e direitos previstos no contrato administrativo, passando a assumir a posição 
de contratado. 

Esse sacrifício do princípio da eficiência por ato unilateral de pessoa alheia a Administração 
Pública – única constitucionalmente autorizada a laborar juízos nessa área – representa 
ato diretamente atentatório a eficácia e a própria validade do preceito constitucional. 

Situação diferente ocorre com a subcontratação. Subcontratar consiste na entrega de 
parte de fornecimento de bem, execução de obra ou prestação de serviço a terceiro, 
estranho ao contrato, para que execute em nome do contratado item, etapa ou parcela 
do objeto avençado. A subcontratação parcial do objeto só pode ser admitida pela 
Administração Pública se prevista no ato convocatório e também no contrato.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal é de que somente se admite a subcontratação 
parcial quando prevista no edital e no contrato, estando neles estabelecidos os limites 
admissíveis e sendo responsabilidade da subcontratante o cumprimento integral do 
contrato (Acórdãos 717/2011-TCU-2a Câmara, 748/2011-TCU-Plenário, 4.221/2011-TCU-
2a Câmara, 265/2010-TCU-Plenário, 5.532/2010-TCU-1a Câmara, 475/2009-TCU-
Plenário, 1.625/2009-TCU-Plenário, 93/2008-TCU-Plenário, 2.731/2008-TCU-Plenário, 
449/2007-TCU-Plenário, 736/2007-TCU-2a Câmara e 2.367/2006-TCU-Plenário).

Na esteira desse entendimento, TCE/MT considera “[...] legal a subcontratação parcial, 
mas ilegal a sub-rogação pessoal, ainda que prevista no edital de licitação e no contrato, 
por afrontar os princípios constitucionais da licitação e da legalidade” (Resolução de 
Consulta nº 04/2008). 

5.2 - DIREITOS E OBRIgAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

O principal direito da Administração na execução dos contratos é exercer suas 
prerrogativas que surgem com o princípio da supremacia do interesse público sobre o 
interesse privado, que se encontram previstas nas chamadas cláusulas exorbitantes. 

As cláusulas exorbitantes caracterizam os contratos administrativos, são as regras que 
os diferenciam dos ajustes de direito privado. São chamadas cláusulas exorbitantes 
justamente porque exorbitam, extrapolam as cláusulas comuns do direito privado e 
não seriam admissíveis (nos contratos de direito privado as partes estão em situação de 
igualdade jurídica) (ALEXANDRINO; PAULO, 2014).   

As principais cláusulas exorbitantes enumeradas no art. 58, da Lei nº 8666/93, estão 
apresentadas a seguir:

1)  modificação unilateral do contrato;

2) rescisão unilateral;
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3) fiscalização da execução;

4) aplicação de Sanções;

5) ocupação provisória de bens móveis, imóveis, pessoal e serviços;

6) restrição à oposição da exceção do contrato não cumprido; e

7) exigência de garantia contratual.

Já as obrigações da Administração resumem-se ao pagamento do preço, no tempo e 
modo ajustados e na entrega do local da obra ou do serviço ao contratado na época e 
nas condições que possibilitem a regular execução do contrato. 

Como exemplo, podemos citar a contratação de empreiteira para construção de um 
hospital, em que a administração deverá, após cada medição (fiscalização de cumprimento 
de etapas da obra), pagar o preço devido no tempo e modo acordados. 

5.3 - DIREITOS E OBRIgAÇÕES DA CONTRATADA

O principal direito do contratado é receber o preço, na forma e no prazo acordado. Há, 
também, o direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, com visto na aula 
4 deste material didático.

O contratado tem a principal obrigação de cumprir com suas atividades para melhor 
prestação do objeto do contrato. Além disso, ele deve cumprir as seguintes obrigações, 
mesmo que não estejam no contrato: 

a) obediência às normas técnicas adequadas; 

b) utilização de material apropriado; 

c) sujeição aos acréscimos e supressões legais; 

d) execução pessoal do objeto do contrato;

e) sujeição aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes 
do contrato; 

f) manutenção no local da obra ou serviço de preposto para tratar com a 
Administração;

g) garantia do material entregue, obra ou prestação de serviço, conforme legislação, 
etc.

5.4 - ESPéCIES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

5.4.1 - Execução direta

A execução de obras e a prestação de serviços podem ser realizadas de forma direta, 
quando a Administração executa o objeto com utilização de meios próprios (exemplo: 
marceneiro do quadro de pessoal do órgão realiza reparos em móveis). 
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Na execução direta tem-se a hipótese em que a própria Administração Pública, por meio 
de seus próprios órgãos e entidades, executa o serviço pretendido. 

Para que se configure essa espécie de execução, Administração Pública deverá, 
efetivamente, deter a totalidade dos meios necessários à concretização do fim pretendido, 
ou seja, deverá deter toda a estrutura, expertise técnica, pessoal, etc. 

5.4.2 - Execução Indireta

Por sua vez, a Execução Indireta se dá quando a Administração Pública, para obter o 
objeto que pretende, tem a necessidade de contratar terceiros para executar o serviço 
demandado ou fornecer o produto almejado. 

Tal espécie de execução do objeto contratado acontece mediante as seguintes formas: 
Empreitada por Preço Global; Empreitada por Preço Unitário; Tarefa; Empreitada Integral. 

5.4.2.1 - Empreitada por preço global

De acordo com a Lei nº 8.666/93, utiliza-se a empreitada por preço global quando se 
contrata a execução da obra ou serviço por preço certo e total. Esse regime é indicado 
quando os quantitativos dos serviços a serem executados puderem ser definidos com 
precisão. Por isso, pressupõe-se uma definição minuciosa de todos os componentes da 
obra, de modo que seus custos possam ser estimados com uma margem mínima de 
incerteza.

Por meio dessa modalidade, a Administração Pública contrata a execução, por exemplo, 
de uma obra de engenharia civil (construção de uma escola) a preço certo e determinado, 
pouco importando os quantitativos inerentes a cada um dos itens necessários à conclusão 
do objeto que efetivamente forem executados entre a instalação do canteiro de obras e 
a entrega dos serviços integralmente concluídos.

Na empreitada por preço global, a remuneração da contratada é feita após a execução 
de cada etapa, previamente definida no cronograma físico-financeiro. As medições de 
campo das quantidades realizadas devem ser precisas apenas o suficiente para definir 
o percentual executado do projeto. Essa particularidade facilita a fiscalização da obra, já 
que esse critério de medição não envolve necessariamente o levantamento preciso dos 
quantitativos dos serviços executados. 

Na hipótese de empreitada por preço global, o pagamento deve ser efetuado após a 
conclusão das parcelas, etapas ou serviços definidos no respectivo cronograma físico-
financeiro. Cita-se com exemplo de parcelas, etapas ou serviços: terraplanagem, 
fundações estrutura, concretagem de laje, cobertura, revestimento, pintura.

Podemos exemplificar que, caso seja adotado o regime de execução global, as medições 
serão realizadas pela simples conferência das etapas/percentuais constantes do 
cronograma quando da elaboração do projeto básico, sem qualquer levantamento dos 
serviços efetivamente realizados. [CROCE, J., MELLO, S. & AZEVEDO, W., Op. Cit ] 
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Em exemplo prático, terminadas as fundações, paga-se o valor global delas; feita a 
estrutura, remunera-se o valor respectivo previsto para essa etapa da obra; concluída 
determinada fase da obra, com marco previamente estipulado, paga-se o montante 
correspondente; até chegar ao final da empreitada, que deverá corresponder ao valor 
total ofertado para o objeto como um todo, no ato da licitação. 

Trata-se, portanto, de um esforço fiscalizatório muito menor, no que se refere a verificação 
em pormenores quantitativos de cada serviço. Não se fazem necessárias avaliações 
individualizadas de quantidades. Logicamente, em tal procedimento está implícita a 
necessidade de um projeto básico preciso e bem fundamentado, sob pena de sub ou 
sobreavaliar os encargos realmente necessários para a finalização da obra. [CAMPELO, 
Valmir e CAVALCANTE, Rafael J., Op. Cit ]

O regime de execução de empreitada por preço global é recomendado para obras de 
construções novas em que o projeto básico contemple todos os elementos e serviços 
a serem contratados, em nível de informação suficiente para que os licitantes possam 
elaborar suas propostas de preços com total e completo conhecimento do objeto 
da licitação e contenham sólido estudo de viabilidade técnica e legal, justificando e 
consolidando todas as etapas do objeto [CROCE, J., MELLO, S. & AZEVEDO, W., Decisão 
por Empreitada Global ou Unitária em Obras Públicas de Reformas de Edificações – 
Monografia apresentada ao departamento de engenharia civil da PUC-RJ, 2008].

Desse modo, nesta modalidade, tem-se que o preço ajustado leva em consideração 
a prestação de serviço por preço certo e total. Nesse regime, o pagamento deve ser 
efetuado após a conclusão dos serviços ou etapas definidas em cronograma físico-
financeiro 

5.4.2.2 - Empreitada por preço unitário

Na empreitada por preço unitário, por sua vez, enseja na apuração de cada um dos itens 
que integram o projeto básico e executivo do objeto licitado e contratado, apontando-se 
os respectivos quantitativos, seus preços unitários e o valor total de cada item, apurando-
se, de tal forma, o valor total da contratação.

Na empreitada por preço unitário o pagamento deve ser realizado em função das 
unidades de serviço efetivamente executadas, com os preços previamente definidos na 
planilha orçamentária da obra. 

Por exemplo: metragem executada de fundações, de paredes levantadas, de colocação 
de piso, de pintura, de colocação de gesso. 

Em decorrência da ausência do risco de variação de quantitativos para o construtor, um 
contrato celebrado no regime de preços unitários pode ter um preço final ligeiramente 
menor. Porém, isso não significa, necessariamente, que esse regime de execução seja 
o mais econômico para a Administração, devido aos maiores custos decorrentes da 
fiscalização do contrato. 

Em razão de tal metodologia, caso a contratada não detenha pleno conhecimento quanto 
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às dificuldades que enfrentará na execução do objeto licitado, poderá amargar graves 
prejuízos, tendo em vista a baixa produtividade na execução do objeto contratado e, 
ainda, ser penalizada pelo não cumprimento do cronograma físico-financeiro contratado.

Por outro lado, justamente em razão da expertise técnica detida, ao analisar o Projeto 
Básico integrante do edital de licitação, poderá perceber que determinado item não 
demandará grandes esforços em sua execução ou, ainda, não será necessária sua 
execução nos quantitativos informados na planilha orçamentária de obra apresentada 
pela Administração Pública. Em razão de tal constatação, poderá, em sua proposta 
comercial, adotar valores mais baixos – respeitada a regra da inexequibilidade da proposta 
– e, com isso, sagrar-se vencedora no certame. 

A empreitada por preço global deve ser adotada quando for possível definir previamente 
no projeto, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem executados; 
enquanto a empreitada por preço unitário deve ser preferida para objetos que, por sua 
natureza, não permitam a precisa indicação dos quantitativos orçamentários (Acórdão 
TCU 1978/2013 - Plenário).

Ademais, nos contratos executados sob regime de preço unitário, a remuneração de 
cada serviço passa pela efetiva conferência da atividade executada, tanto em termos 
quantitativos como qualitativos, implicando o reequilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos a adoção pela contratada de outro método construtivo, mais racional e 
econômico do que o considerado no orçamento da obra, se este previu metodologia 
executiva claramente ineficiente, antieconômica ou contrária à boa técnica da engenharia 
(Acórdão TCU 826/2015-Plenário).

Independentemente do regime adotado, empreitada por preço global ou unitário, 
é importante que a Administração estabeleça, de maneira mais exata possível, as 
quantidades dos itens licitados, a fim de evitar distorções no fornecimento de bens, na 
execução de obras ou na prestação de serviços. Essas distorções podem culminar com 
acréscimos quantitativos além dos limites legais e levar ao denominado “jogo de planilha”. 

Além disso, cabe destacar que a empreitada por preço global e empreitada por preço 
unitário são os regimes mais utilizados de contratação. 

Os quadros a seguir, extraídos e adaptados do Roteiro de Auditoria de Obras Públicas do 
TCU, aprovado pela Portaria SEGECEX n. 38, de 08/11/2011, demonstram resumidamente, 
as vantagens, desvantagens e indicação de utilização do regime de empreitada por preço 
global e de empreitada por preço unitário:
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EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
VANTAGENS DESVANTAGENS INDICADA PARA:

· Pagamento apenas pelos serviços 
efetivamente executados;

· Apresenta menor risco para o 
construtor, na medida em que 
ele não assume risco quanto aos 
quantitativos de serviços (riscos 
geológicos do construtor são 
minimizados); e

· A obra pode ser licitada 
com um projeto com grau de 
detalhamento inferior ao exigido 
para uma empreitada por preço 
global ou integral.

· Exige rigor nas medições dos 
serviços;

· Maior custo da Administração 
para acompanhamento da obra;

· Favorece o jogo de planilha;

· Necessidade frequente de 
aditivos, para inclusão de 
novos serviços ou alteração 
dos quantitativos dos serviços 
contratuais;

· O preço final do contrato é 
incerto, pois é baseado em 
estimativa de quantitativos que 
podem variar durante a execução 
da obra; 

· Exige que as partes renegociem 
preços unitários quando ocorrem 
alterações relevantes dos 
quantitativos contratados; e

· Não incentiva o cumprimento de 
prazos, pois o contratado recebe 
por tudo o que fez, mesmo 
atrasado.

· Contratação de serviços de 
gerenciamento e supervisão de 
obras;

· Obras executadas "abaixo 
da terra" ou que apresentam 
incertezas intrínsecas nas 
estimativas de quantitativos, a 
exemplo de:

- Execução de fundações, 
serviços de terraplanagem, 
desmontes de rocha, etc.;

- Implantação, pavimentação, 
duplicação e restauração de 
rodovias;

- Canais, barragens, adutoras, 
perímetros de irrigação, obras de 
saneamento;

- Infraestrutura urbana;

- Obras portuárias, dragagem e 
derrocamento; 

- Reforma de edificações;

- Poço artesiano.

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
VANTAGENS DESVANTAGENS INDICADA PARA:

· Simplicidade nas medições 
(medições por etapa concluída);

· Menor custo para a Administração 
Pública na fiscalização da obra;

· Valor final do contrato é, em 
princípio, fixo;

· Restringe os pleitos do construtor 
e a assinatura de aditivos;

· Dificulta o jogo de planilha; e

· Incentiva o cumprimento de 
prazo, pois o contratado só 
recebe quando conclui uma 
etapa.

· Como o construtor assume 
os riscos associados aos 
quantitativos de serviços, o valor 
global da proposta tende a ser 
superior se comparado com o 
regime de preços unitários;

· Tendência de haver maior 
percentual de riscos e imprevistos 
no BDI do construtor; e

· A licitação e contratação exige 
projeto básico com elevado grau 
de detalhamento dos serviços 
(art. 47 da Lei 8.666/1993).

· Contratação de estudos e 
projetos;

· Elaboração de pareceres e 
laudos técnicos;

· Obras e serviços executados 
"acima da terra" que apresentam 
boa precisão na estimativa de 
quantitativos, a exemplo de:

- Construção de edificações; e

- Linhas de Transmissão.

Fonte: Acórdão TCU 1977/2013 – Plenário
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5.4.2.3 -  Empreitada integral

No que se refere à empreitada integral, a mesma se dá quando a Administração Pública 
licita e contrata com a licitante vencedora do certame, não apenas a execução da obra 
de engenharia pretendida, mas, também, o fornecimento de todos os equipamentos 
necessários à entrada em funcionamento do objeto pretendido (ex.: o contratado deve 
realizar a obra, como a construção de um prédio, bem como implementar sistema de 
segurança, o sistema de refrigeração, etc.).

O regime de empreitada integral previsto no art. 6º, VIII, alínea e, da Lei nº 8.666/93, 
deve ser considerado na condução de projetos de vulto e complexos, em que a perfeita 
integração entre obras, equipamentos e instalações se mostre essencial para o pleno 
funcionamento do empreendimento, a exemplo de obras em hidrelétricas. 

A adoção desse regime em obra pública fora dessas circunstâncias pode ferir o princípio 
do parcelamento, ao incluir no escopo a ser executado por empresa de construção civil 
itens que poderiam ser objeto de contratação à parte, como equipamentos e mobiliário 
(Acórdão TCU 711/2016-Plenário).

A título de exemplo, seria como a contratação de construção de um hospital e o 
fornecimento de todos os utensílios ao início dos atendimentos. Os ingleses conhecem bem 
esta modalidade sob a denominação de Turn-key. Se pudéssemos atribuir uma expressão 
nacional análoga, em uma tradução livre, poderíamos denominá-la por “contratação de 
porteira fechada”. Não se trata de uma modalidade corriqueiramente adotada no Brasil, 
tendo em vista a inequívoca majoração do valor final do empreendimento.

Nesse caso, a Administração Pública terá maior economia se fracionar o objeto em questão 
nos seus respectivos lotes, licitando com empresas de cada segmento o fornecimento 
das diversas espécies de utensílios necessários ao funcionamento do prédio construído 
ou reformado, salvo, por óbvio, quando tratar-se de objeto de pequena monta e cujos 
custos dos diversos processos licitatórios acabem por suplantar a economia que adviria 
da disputa entre os possíveis concorrentes.

5.4.2.4 - Empreitada por tarefa

A modalidade de execução conhecida por tarefa se dá quando o objeto licitado e 
contratado tem natureza de prestação de serviços de mão de obra para pequenos 
trabalhos, a preço global certo e determinado, com ou sem fornecimento de materiais.

São contratos de baixo valor e que, normalmente, dispensam o processo licitatório em 
razão da totalidade do montante envolvido, todavia, não afasta a natureza de Contrato 
Administrativo, encontrando-se o tarefeiro vinculado às regras inerentes à referida relação 
jurídica.

Nessa modalidade de execução, os materiais próprios à execução dos serviços contratados 
poderão ser fornecidos pela Administração Pública, hipótese em que o tarefeiro fará jus 
apenas aos valores inerentes à sua mão de obra. 
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Da mesma forma, guardada a simplicidade do objeto contratado, poderá o tarefeiro 
fornecer os materiais que se fizerem necessários à execução do serviço, podendo, por 
óbvio, inserir nos valores inerentes à sua mão de obra, os custos relativos ao fornecimento 
do material necessário. 

Esses serviços normalmente são adimplidos com verba denominada por “pronto 
pagamento”, dispensando maiores trâmites burocráticos por parte da Administração 
Pública.

Como exemplo de empreitada por tarefa, podemos citar a contratação de um eletricista 
para pequeno reparo na instalação elétrica da entidade pública.

Percebe-se, portanto, que para cada espécie de objeto contratado, há uma adequada 
modalidade de execução do contrato, não se admitindo a adoção de forma de execução 
inadequada à natureza dos serviços pretendidos pela Administração Pública.

5.5 -EXECUÇÃO DA DESPESA PÚBLICA

Para realização da despesa pública decorrente do contrato, deve-se obecer os seguintes 
estágios: empenho, liquidação e pagamento.

5.5.1 - Empenho

Empenhar significa reservar recursos suficientes para cobrir despesa a se realizar. Assim, 
o processo administrativo para contratação de fornecimento de bem, execução de obra 
ou prestação de serviço somente poderá ser efetivado mediante prévio empenho e 
posterior emissão da nota de empenho correspondente.

Nesse contexto, vale ressaltar que a Lei nº 4.320/64, em seu art. 60, veda a realização de 
despesa sem prévio empenho, ou seja, o empenho deve anteceder a data da aquisição 
do bem, execução da obra ou da prestação do serviço. 

Por ocasião do acórdão nº 599/2007 – Plenário, o Tribunal de Contas da União recomendou 
que “[...] deve ser precedido de prévio empenho, o pagamento de obrigações relativas 
ao fornecimento de bens, locações, obras e prestação de serviços, efetivado conforme a 
ordem cronológica das datas das respectivas exigências e suportado por disponibilidade 
orçamentaria comprovada, a teor do que dispõem o art. 7o, § 2o, inciso III, da Lei nº 
4.320/1964, e arts. 5o e 7o, § 2o, inciso III, da Lei no 8.666/1993. Não realize despesa sem 
prévio empenho, por contrariar o disposto no art. 60, da Lei nº 4.320/1964”.

5.5.2 - Liquidação 

As despesas decorrentes da execução do contrato só podem ser liquidadas, e pagamentos 
efetuados em favor do contratado após executado e aceito o objeto, no todo ou parte, 
conforme dispuser a convocação e o contrato. 

A legislação acerca da execução dos contratos administrativos não autoriza, ainda que 
com prestação de garantias, pagamento de parcela contratual sem o adimplemento da 
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correspondente obrigação contratual. Pela análise da letra “a”, do inciso XIV, do art. 40, 
da Lei nº 8.666/1993, c/c o § 3º desse mesmo artigo, fica evidenciado que a lei distinguiu 
na execução contratual, dois momentos distintos e logicamente ordenados: a data do 
adimplemento de cada parcela e a data do correspondente pagamento, sendo que esta 
não deve distar 30 dias daquela.

Também tratando da matéria, os artigos 61, 62 e 63 da Lei nº 4.320/1964 determinam que 
o pagamento da despesa só poderá ser efetuado quando ordenado após a sua regular 
liquidação, vedando expressamente a inversão da ordem “adimplemento-pagamento”. 
A Lei nº 4.320/1964 admite, no entanto, em caso de parcelamento da execução, que 
o pagamento também seja feito nas correspondentes parcelas, segundo cronograma 
previsto em edital. 

Nessa direção é a jurisprudência do Tribunal: Acórdãos 3.524/2010-TCU-2a Câmara, 
516/2009-TCU-Plenário, 3.079/2009-TCU-1a Câmara, 4.772/2009-TCU-2a Câmara, 
532/2008-TCU-1a Câmara, 1.224/2008-TCU-Plenário, 2.571/2008-TCU-1a Câmara, 
3.624/2008-TCU-1a Câmara, 2.204/2007-TCU-Plenário e 346/2005-TCU-2a Câmara.

Ademais, os documentos fiscais devem ter a evidência clara de atestação, com identificação 
dos servidores responsáveis, de forma a comprovar a liquidação da despesa, ou seja, 
que os serviços foram prestados ou que os materiais foram entregues (Acórdão TCE/MT 
nº 3489/2015 – TP e nº 39/2014 – PC).

5.5.3 - Pagamento 

Depois de cumpridas todas as obrigações contratuais assumidas, pode ocorrer o 
pagamento da despesa. Pagamento consiste na entrega de numerário ao credor, com 
extinção da obrigação. É o terceiro e último estágio da despesa. Somente poderá ser 
efetuado após regular liquidação. 

Como regra, o pagamento feito pela Administração é devido somente após o cumprimento 
da obrigação pelo particular, por determinação do art. 62, da Lei 4.320/1964. A antecipação 
de pagamentos é prática que deve ser rejeitada no âmbito do serviço público, para evitar 
beneficiamentos ilícitos e possibilitar a verificação do cumprimento do serviço contratado, 
antes do efetivo desembolso. 

Excepcionalmente, pode ser admitido o pagamento antecipado, desde que devidamente 
justificado, demonstrando-se a existência de interesse público e observados os seguintes 
critérios: 

(i) represente condição sem a qual não seja possível obter o bem ou assegurar a 
prestação do serviço ou propicie sensível economia de recursos; 

(ii) exista previsão no edital ou nos instrumentos formais de contratação direta; e 

(iii) adote indispensáveis garantias, como as do art. 56, da Lei nº 8.666/93, ou as 
cautelas, como por exemplo, a previsão de devolução do valor antecipado caso não 
executado o objeto, a comprovação de execução de parte ou etapa do objeto e a 
emissão de título de crédito pelo contratado, entre outras (Resolução de Consulta 
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TCE/MT nº 50/2011 e 3/2016 - TP, ON AGU nº 37/2011 e Acórdãos 406/2011-TCU-
Plenário, 2.679/2010-TCU-Plenário, 214/2009-TCU-2a Câmara, 918/2009-TCU-
Plenário, 2.427/2009-TCU-1a Câmara, 4.742/2008-TCU-2a Câmara, 6.565/2008-TCU-
2a Câmara, 1.619/2008-TCU-2a Câmara e 2.565/2007-TCU-1a Câmara).

Cabe ressaltar que o pagamento deve estar amparado em contrato vigente. A realização 
de pagamentos sem cobertura contratual caracteriza contrato verbal, procedimento 
vedado pelo artigo nº 60, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 (Acórdão nº 3.370/2007-TCU-
1ª Câmara). 

Nesse sentido, o entendimento firmado pela Advocacia Geral da União, por meio da 
Orientação Normativa nº 04/2009, dispõe que “[...] a despesa sem cobertura contratual 
deverá ser objeto de reconhecimento da obrigação de indenizar nos termos do art. 59, 
parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da apuração da responsabilidade de 
quem lhe der causa”.

Para o TCE/MT, “[...] a Administração não poderá deixar de pagar despesas relativas a 
contratos de prestadores de serviços em que não haja assinatura do gestor, nem aquelas 
que não foram devidamente empenhadas. 

Uma vez comprovada a legitimidade das despesas e que as contratações atenderam 
ao interesse público, o credor deverá ser pago, evitando- se, assim, o enriquecimento 
ilícito da Administração, já que a prestação do serviço não pode ser restituída. Da mesma 
forma, deverão ser honrados aqueles compromissos cujas despesas não tiveram sua 
provisão orçamentária garantida no exercício anterior, podendo ser empenhadas em 
despesas de exercícios anteriores” (Acórdão TCE/MT nº 700/2003). 

Nos pagamentos efetuados pela Administração, principalmente nos contratos de 
execução continuada ou parcelada, obriga-se o gestor à verificação da documentação 
relativa à regularidade fiscal para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, 
conforme o caso, e para com a Seguridade Social (Súmula TCE/MT nº 009 e Acórdão 
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TCE/MT nº 44/2014 - SC).

Nos casos de ausência de regularidade fiscal da contratada, não cabe realizar a retenção 
de pagamento. Nessa linha, o Tribunal de Contas da União tem recomendado que "[...] 
verificada a irregular situação fiscal da contratada, incluindo a seguridade social, é vedada 
a retenção de pagamento por serviço já executado, ou fornecimento já entregue, sob 
pena de enriquecimento sem causa da Administração" (Acórdão nº 964/2012 e 2079/2014, 
ambos do Plenário).

No processo RMS nº 24953/CE, o Superior Tribunal de Justiça – STJ também teve o mesmo 
entendimento, decidindo que “[...] pode a Administração rescindir o contrato em razão 
de descumprimento de uma de suas cláusulas e ainda imputar penalidade ao contratado 
descumpridor. Todavia a retenção de pagamento devido, por não constar do rol do art. 
87, da Lei nº 8.666/93, ofende o princípio da legalidade, insculpido na Carta Magna”.

Ademais, conforme disposto na Resolução de Consulta do TCE/MT nº 06/2015, “[...] não 
é possível a retenção de créditos devidos a contratados por motivo exclusivo de não 
comprovação de regularidade fiscal ou trabalhista – desde que não existam quaisquer 
outras pendências decorrentes da relação contratual que possam eventualmente 
causar prejuízos ao erário – tendo em vista a inexistência de previsão legal que autorize 
a retenção e que tal prática importaria em enriquecimento sem causa da Administração”. 

Para o TCE/MT, “[...] a não comprovação da regularidade fiscal e trabalhista do contratado 
na constância da execução contratual é motivo para a rescisão administrativa do contrato, 
garantida a ampla defesa e o contraditório, nos termos dos arts. 78, I, II, parágrafo único, 
e 79, da Lei no 8.666/1993. Nesse caso, os créditos do contratado decorrentes da efetiva 
execução do objeto contratual devem ser pagos, ressalvada a possibilidade de retenção 
dos créditos até o limite de eventuais prejuízos suportados pela Administração, conforme 
previsão do art. 80, IV, da Lei no 8.666/1993”. 

Diante do exposto, tem-se que as condições exigidas na habilitação devem ser mantidas 
pela contratada durante a execução do contrato, conforme disposto no inciso XIII, do 
art. 55, da Lei nº 8.666/93. Contudo, segundo o entendimento do TCU, TCE/MT e STJ, 
não se pode fazer a retenção ou suspensão de pagamento em decorrência da falta de 
regularidade da empresa.

É relevante destacar que a comprovação da regularidade fiscal na celebração de contrato 
ou no pagamento de serviços já prestados, no caso de  empresas que detenham o 
monopólio de serviço público (energia elétrica, água, correios, imprensa oficial), pode ser 
dispensada, em caráter excepcional, desde que previamente autorizada pela autoridade 
competente e, concomitantemente, a situação de irregularidade seja comunicada ao 
agente arrecadador e à agência reguladora (Orientação Normativa AGU 9/2009).

Por fim, cabe lembrar que para o fornecimento do objeto pode ser realizado tanto pela 
Matriz quanto pela filial. Foi assim que decidiu o TCU no acórdão 3.056/2008 – Plenário, 
ao dizer que “[...] tanto a matriz, quanto à filial, pode participar de licitação e uma ou 
outra pode realizar o fornecimento, haja vista tratar-se da mesma pessoa jurídica. Atente-
se, todavia, para a regularidade fiscal da empresa que fornecerá o objeto do contrato, a 
fim de verificar a cumprimento dos requisitos de habilitação.”
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5.6 - RECEBIMENTO PROvISóRIO E DEfINITIvO DO OBJETO 
CONTRATUAL

Recebimento do objeto consiste na aceitação do produto licitado. Bens e serviços aceitos 
poderão ter uso imediato ou ser incorporados ao patrimônio da Administração. Pode ser 
provisório ou definitivo. 

Recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil do contratado 
pela solidez e segurança de obras ou de serviços nem a ético-profissional pela perfeita 
execução do objeto contratual, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato 
(Acórdão TCE/MT nº 2.145/2015).

Após executado o contrato, o objeto será recebido:

RECEBIMENTO DO OBJETO

I - Em se tratando de obras e 
serviços

provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento 
e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 
partes em até 15 dias da comunicação escrita do contratado;

definitivamente, por servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação 
(nunca superior a 90 dias), ou vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais.

II - Em se tratando de compras ou 
de locação de equipamentos

provisoriamente, para efeito de posterior verificação da 
conformidade do material com a especificação;

definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade 
do material e consequente aceitação.

▶ Recebimento do objeto será feito por meio de termo circunstanciado quanto à aquisição 
de equipamentos de grande vulto, ou seja, de valor superior   a R$ 37.500.000,00. Para as demais 
aquisições, o recebimento será feito mediante recibo.

▶ Recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido para modalidade convite (R$ 
80.000,00) deve ser confiado a comissão de, no mínimo, três membros.

Nesse contexto, é importante ressaltar que o recebimento de serviços é diferente do 
recebimento de bens. Os dois recebimentos são definidos em incisos separados do art. 73. 
O recebimento provisório de bens é mais simples do que o correspondente para serviços, 
pois o termo circunstanciado de serviços envolve um parecer sobre o serviço entregue, 
enquanto que o recebimento provisório de bens é basicamente uma declaração de 
que o objeto foi entregue, para depois haver a verificação da conformidade do material 
entregue com a especificação. 

A nota fiscal (ou a fatura) deve ser objeto do recebimento definitivo, mas não do 
recebimento provisório. É conveniente que a nota fiscal de serviços seja emitida após 
o recebimento definitivo, visto que, havendo rejeição total ou parcial dos serviços, fica 
a nota fiscal previamente emitida estabelecendo valor que não poderá ser aceito pela 
Administração, mas que já terá gerado efeito tributário. 
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Também é importante lembrar que o aceite definitivo não se confunde com a liquidação 
da despesa, que é atribuição da área contábil. O aceite definitivo é insumo para a 
liquidação da despesa (Lei nº 4.320/1964, art. 63 e Acórdão TCU nº 2342/2016 – Plenário)  

Ademais, se o termo circunstanciado não for lavrado ou a verificação da conformidade 
não for realizada nos prazos fixados, esses procedimentos serão considerados realizados, 
desde que o contratado comunique à Administração a exaustão do prazo, com 
antecedência mínima de quinze dias.

TCDF investiga fraude na compra de próteses na rede pública

Em 2016, o TCDF encontrou fraudes na aquisição de órteses, próteses e 
materiais especiais (OPMEs) pela Secretaria de Saúde do DF. 

As irregularidades movimentaram milhões de reais e consistiam em cirurgias 
sabotadas para que o paciente ficasse sendo operado e, assim, gerando lucro 
para o esquema; utilização de produtos vencidos; troca de próteses mais caras 
por outras mais baratas e superfaturamento que chegou a mais de 1.000% nos 
materiais e procedimentos. 

Durante as investigações, constatou-se que quanto mais caros eram os materiais 
utilizados nas operações (próteses e órteses), maior a propina recebida pelos 
médicos. Além disso, os médicos chegavam a ganhar 30% extra sobre o valor 
pago pelo plano de saúde pela intervenção nos pacientes. 

Fonte: http://www.metropoles.com/distrito-federal/mafia-das-proteses-mp-e-
policia-cumprem-mandados-no-hospital-daher

Por fim, cabe lembrar que todo contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, 
reconstruir ou substituir, por conta própria, no todo ou em parte, objeto em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados, ainda que tenha sido recebido definitivamente o objeto do contrato.

5.7 - EXIgêNCIA DE gARANTIA CONTRATUAL

A garantia contratual tem por objetivo assegurar o ressarcimento de prejuízos decorrentes 
de falhas na execução do contrato. Por isso, nas contratações que envolvem potencial 
risco de inadimplemento e lesão ao interesse público, a Lei nº 8.666/93 prevê, em seu art. 
56, que, “[...] a critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista 
no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações 
de obras, serviços e compras". 

Antes de estabelecer no edital exigência de garantia, deve a Administração, diante da 
complexidade do objeto, avaliar se realmente é necessária ou se servirá apenas para 
encarecer o objeto. Verificada necessidade de prestação de garantia contratual, o 
contratado pode optar por uma das seguintes modalidades (art. 56, da Lei nº 8.666/93): 

http://www.metropoles.com/distrito-federal/mafia-das-proteses-mp-e-policia-cumprem-mandados-no-hospital-daher
http://www.metropoles.com/distrito-federal/mafia-das-proteses-mp-e-policia-cumprem-mandados-no-hospital-daher
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1)  caução em dinheiro;

2) caução em títulos da dívida pública (escritural e não cartular);

3) seguro-garantia; e 

4) fiança bancárias.

Qualquer outro tipo de garantia contratual, a exemplo de nota promissória ou cheques, 
não encontra amparo legal e contraria o art. 56, da Lei nº 8.666/93, e Acórdão TCU nº 
1.981/2009 – Plenário, que assim dispõe: “[...] limite-se a prever em seus editais e aceitar 
como garantia as modalidades previstas no art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/93, abstendo de 
incluir itens não previstos no diploma legal”.

Dessa forma, a garantia contratual só poderá ser exigida se estiver prevista no edital e no 
contrato, com base nos seguintes percentuais:

Além disso, é irregular a prestação de garantia contratual na modalidade fiança bancária, 
prevista no art. 56, § 1º, III, da Lei nº 8.666/1993, emitida por empresa que não seja 
instituição financeira autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil (Acórdão TCU 
-2467/17-Plenário). 

“A comprovação da prestação da garantia deve ser apresentada no momento 
da celebração do respectivo termo contratual, em obediência ao item 9.4.3 do 
Acórdão nº 401/2008-P e item 8.2, alínea “e”, da Decisão nº 518/2000-P.” (TCU, 
Acórdão nº 1.883/2011, 1ª Câmara, Rel. Min. Marcos Bem-querer, Relação nº 6, DOU 
de 05.04.2011).

O valor da garantia do contrato deve ser atualizado, tanto na execução, acréscimo, 
supressão do objeto, quanto no aditamento da avença (Acórdão TCU nº 3404/2010 – 
Plenário e 2372/2013 – Plenário)
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A garantia contratual, conforme já comentado, tem por objetivo assegurar o ressarcimento 
de prejuízos decorrentes de falhas na execução do contrato. Dessa forma, a apólice 
não é hábil a proteger o erário no caso de dano decorrente do pagamento de preços 
superfaturados e, por isso, não pode ser utilizada como alternativa à retenção de valores 
(Acórdão TCU nº 193/2014 – Plenário)

É importante destacar que a garantia contratual tem prazo de vigência próprio e 
desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades 
em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada 
a vigência contratual (ON AGU nº 51/2014).

Nesse sentido, o item 3.1 da Instrução Normativa MPDG nº 05/2017, fixa que “[...] exigência 
de garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56, da Lei nº 8.666, de 1993, com 
validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após o término da vigência 
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação”.

5.8 -  fISCALIzAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIvO

A fiscalização dos contratos é importante 
para garantir que os serviços estão sendo 
prestados de maneira adequada, que os 
valores pagos estão de acordo com as 
condições  estabelecidas e que os bens 
fornecidos seguem as especificações e 
quantidades previstas no contrato.  Além 
disso, falhas na execução do contrato 
podem ser detectadas pelos fiscais e 
corrigidas em tempo hábil, evitando 
possíveis prejuízos e interrupções nos 
serviços.

Cabe destacar que fiscalização não se confunde com gestão de contrato. Isso porque 
“[...] a gestão é o serviço geral de gerenciamento de todos os contratos; a fiscalização 
é pontual.  Na gestão, cuida-se, por exemplo, do reequilíbrio econômico-financeiro, de 
incidentes relativos a pagamentos, de questões ligadas à documentação, ao controle dos 
prazos de vencimento, de prorrogação, etc. É um serviço administrativo propriamente 
dito, que pode ser exercido por uma pessoa ou  um setor. Já a fiscalização é exercida 
necessariamente por um representante da administração, especialmente designado, 
como preceitua a lei, que cuidará pontualmente de cada contrato” (ALVES, 2005, p. 29 e 
Acórdão TCE/MT nº 2860/2014 – TP). 

Algumas regras devem ser observadas no que se refere à nomeação e atuação do fiscal 
de contrato e seu substituto, a saber:

a) Interpretando os diplomas legais existentes, em especial, o artigo 37, da 
Constituição Federal, o inciso III, do artigo 58, c/com o artigo 67, ambos da Lei n° 

SÚMULA TCE/MT nº 005

A execução de contratos 
administrativos deve ser acompanhada 
e fiscalizada por um representante 
do órgão contratante especialmente 
designado para tal fim.
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8.666/93, e, ainda, a Instrução Normativa da SLTI n° 02/2008 que dispõe de regras 
para a contratação de serviços continuados ou não, infere-se que o “representante 
da administração” deverá ter vínculo com a Administração Pública devendo, 
portanto, ser servidor estável, comissionado ou empregado público;

b) Não é permitida a indicação de terceirizados para o exercício de fiscal de 
contrato (Acórdão TCU nº 100/2013 – Plenário);

c) A nomeação de servidores para atuarem como fiscais (por portaria ou outro 
instrumento equivalente devidamente publicada e comunicada ao fiscal nomeado) 
não pode ser genérica, sem especificação dos nomes nem dos contratos a serem 
fiscalizados, pois esse fato contraria o princípio da eficiência, por inviabilizar a 
atribuição de responsabilidade específica a determinado servidor (Acórdão TCU nº 
3676/2014 – Segunda Câmara e acórdão TCE/MT nº 1192/2014 – TP);

d) A administração deve se certificar que o fiscal de contrato possui tempo 
hábil suficiente para o desempenho das funções a ele confiadas, considerando 
os possíveis deslocamentos pelo território nacional que esta atribuição poderá lhe 
trazer e o quantitativo de contratos fiscalizados por cada servidor (Acórdão TCU nº 
2831/2011 – Plenário e 299/2007 – 1 Câmara). A nomeação de apenas um servidor 
para acompanhar e fiscalizar todos os contratos administrativos celebrados pelo 
Poder Executivo Municipal não atende ao disposto no art. 67, da Lei nº 8666/93 
(Acórdão TCE/MT nº 2953/2015 – TP);

e) Parentes (consanguíneo ou por afinidade) ou cônjuges de proprietários ou 
sócios de entidades contratadas não devem ser designados como responsáveis 
pela fiscalização, gestão, ou qualquer função que envolva o controle da execução 
do respectivo contrato (Acórdão TCU nº 1885/2009 – Plenário);

f)  Não cabe a designação de membros da comissão de licitação e pregoeiro 
para o desempenho da atividade de fiscal de contrato (Acórdão TCU nº 2146/2011 
- Segunda Câmara). Excepcionalmente, em unidades administrativas diminutas, 
a exemplo de Câmaras Municipais, Consórcios Públicos e pequenas Autarquias 
municipais, o responsável pela confecção de termos de referência, projetos 
básicos, editais, parecerista jurídico, membros da CPL, pregoeiro e equipe de apoio, 
responsáveis pela contabilização e pagamento de despesas decorrentes do contrato 
podem ser designados como fiscal de contrato; 

g) Ao servidor designado para atuar como fiscal de contrato cabe representação 
à chefia imediata, ou, em caso de insucesso, a níveis hierárquicos mais elevados, 
externando os empecilhos à correta execução das tarefas atribuídas, de maneira a se 
eximir, com fundamentação consistente, das responsabilidades cuja observância se 
veria inviabilizada pela falta do instrumental adequado (Acórdão TCU nº 5891/2010 
– Segunda Câmara); 

h) Na designação de fiscal de contratos administrativos, a autoridade 
competente deve ter o cuidado de escolher servidores probos e que detenham 
capacidade técnica suficiente para verificar o efetivo cumprimento do objeto 
pactuado, sendo que a inobservância desses pressupostos poderá ensejar a 
responsabilização do designante, por culpa in eligendo e/ou culpa in vigilando, 
quando a ausência ou deficiência da fiscalização dos contratos acarretarem danos 
ao erário (Acórdão TCE/MT nº 295/2016 – TP);
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i)  Deve ser disponibilizado ao fiscal de contrato cópias de todos os documentos 
necessários à fiscalização, tais como: termo de referência ou projeto básico; edital 
de licitação; proposta do licitante; termo do contrato; legislação geral e local sobre 
as atribuições do fiscal; modelos de relatórios e documentos a serem produzidos no 
processo de fiscalização; check lists, etc.; e

j)  A atuação como fiscal de contratos administrativos exige do servidor 
designado capacitação e treinamento técnico suficientes para que este exerça da 
melhor maneira possível a função (Acórdão TCU nº 319/2010 e 839/2011, ambas do 
Plenário);

k) O servidor designado para exercer o encargo de fiscal não pode oferecer 
recusa, porquanto não se trata de ordem ilegal. Entretanto, tem a opção de expor ao 
superior hierárquico as deficiências e limitações que possam impedi-lo de cumprir 
diligentemente suas obrigações (Acórdão TCU nº 2.917/2010-P). 

Além disso, exige a lei nº 8.666/1993 que o representante da Administração anote em 
registro próprio as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando 
o que for necessário à regularização das faltas, falhas ou defeitos observados. Referido 
registro pode ser livro de capa dura, caderno, folhas impressas em computador, ou 
qualquer outro meio de anotação que possam ter folhas numeradas, rubricadas, datadas 
e assinadas pelo representante da Administração e preposto do contratado (Acórdão 
TCU nº 2605/2012 – Plenário e acórdão TCE/MT nº 1199/2014 - TP).

Essa anotação é fundamental para afastar a possibilidade de responsabilização da 
administração por omissão culposa na fiscalização. Embora o § 1º, do art. 71, da Lei nº 
8.666/93, disponha que “[...] a inadimplência do contratado, com referência aos encargos 
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade 
por 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”, o Tribunal 
Superior do Trabalho, reiteradamente, tem entendido que à Administração Pública 
responde subsidiariamente pelos encargos trabalhistas (Enunciado TST nº 331).

Nesse sentido, em apreciação da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC 16/
DF), o plenário do STF julgou constitucional o artigo 71, da Lei nº 8666/93, entretanto, 
enfatizou que a responsabilidade do Estado pelos encargos trabalhistas ocorre quando 
comprovada a omissão culposa da Administração em relação à fiscalização [STF: ADC 16, 
rel. min. Cezar Peluso, j. 24-11-2010, P, DJE de 9-9-2011].
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CGU/MT combate fraude em licitações de serviços terceirizados

EA CGU/MT, em parceria com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, 
deflagrou a Operação Kamikaze para desarticular um grupo criminoso 
que atuava em todo Brasil participando de licitações públicas e contratos 
administrativos. 

De acordo com as investigações, o grupo criminoso participava de licitações 
de serviços terceirizados em todo Brasil. Parte do serviço contratado era 
executada, porém não havia o recolhimento de verba trabalhista nem 
previdenciária. Como as empresas estavam em nome de “laranjas” e não 
possuíam patrimônio, a União acabava respondendo subsidiariamente pelas 
dívidas trabalhista e solidariamente pelas dívidas previdenciárias.

O empresário preso, que possuía 17 empresas, se tornou o 13º maior devedor 
trabalhista do Rio Grande do Sul.

Por fim, é importante destacar que a contratação de empresa para que auxilie a Administração 
na fiscalização de contratos não retira desta a obrigação do acompanhamento, porquanto 
a função do terceiro contratado é de assistência, não de substituição (Acórdão TCU nº 
606/2009 – Plenário).

5.9 - SEgREgAÇÃO DE fUNÇÕES EM CONTRATOS

A segregação de funções ou atividades, princípio básico de controle interno e essencial 
para a sua efetividade, consiste na separação de atribuições ou responsabilidades das 
funções consideradas incompatíveis entre diferentes pessoas. 

Funções são consideradas incompatíveis quando é possível que um indivíduo cometa 
um erro ou fraude e esteja em posição que lhe permita esconder o erro ou a fraude 
no curso normal de suas atribuições. Esta atividade de controle preventiva diminui a 
probabilidade de que erros, impropriedades ou irregularidades ocorram e não sejam 
detectados (Acórdão TCU nº 1610/2013 – P). 

Nesse sentido, é importante que os gestores, no caso de contrato, estabeleçam 
claramente as atribuições e responsabilidades de cada agente envolvido nas diversas 
fases do processo de contratação. A observância ao princípio da segregação de funções 
é requisito fundamental para se preservarem a isenção e a imparcialidade em quaisquer 
atividades relacionada a compras e contratações. 

Os principais entendimentos jurisprudenciais sobre o assunto estão dispostos a seguir:
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FUNÇÕES 
EXERCIDAS SITUAÇÃO FUNDAMENTO

Quem faz a solicitação, 
elabora Projeto 
Básico ou Termo de 
Referência

a) Não pode compor a CPL ou ser 
pregoeiro/equipe de apoio

a) Acórdão TCU nº 686/2011 – P; 
Acórdão nº 1.693/2015-1ª Câmara; 
Acórdão nº 747/2013-P.

Quem elabora 
pesquisa de preços

a) Não pode compor a CPL ou ser 
pregoeiro/equipe de apoio

a) Acórdão TCU nº 686/2011 – P

Quem elabora o edital a) Não pode compor a CPL ou ser 
pregoeiro/equipe de apoio

a) Acórdão TCU nº 686/2011 – P; 
2829/2015 – P; 3381/2013 – P.

Quem emite o parecer 
técnico ou jurídico

a) Não pode compor a CPL ou ser 
pregoeiro/equipe de apoio.

b) Não pode ser servidor da Unidade 
de Controle Interno.

a) Acórdão TCU nº 686/2011 – P;

b) Acórdão TCU nº 2.339/2016-P.

Membro da CPL, 
Pregoeiro ou equipe 
de apoio

a) Não pode fazer parte da fase interna 
da licitação; 

b) Não pode fiscalizar o contrato. 
Entretanto, é possível que a CPL/
Pregoeiro - que não exerceu tal função 
no certame respectivo - atue como 
fiscal do contrato;

c) Não pode homologar o certame

a) Acórdão TCU nº 686/2011 – P; Acórdão 
TCU nº 1.094/2013-P; 1375/2015 – P;

b) Acórdão TCE/MT nº 179/2015-PC; 
Acórdão TCU nº 

1.404/2011-1ª Câmara;   c) Acórdão 
TCU nº 3.366/2013-P; Acórdão TCU nº 
1.647/2010- 

P.

Quem homologa o 
certame

a) Não pode ser membros de CPL ou 
Pregoeiro/equipe de apoio.

a) Acórdão TCU nº 3.366/2013-P; 
Acórdão TCU nº 1.647/2010- 

P.

Quem supervisiona 
(gestão) o contrato

a) Não pode fiscalizar a) Acórdão TCU nº 2296/2014 – P; 
Acórdão TCE/MT nº 76/2014; Acórdão 
TCU nº 1.094/2013 – P.

Quem fiscaliza o 
contrato

a) Não pode supervisionar

b) Não pode ser Secretário Municipal.

a) Acórdão TCU nº 2296/2014 – P; 
Acórdão TCE/MT nº 76/2014; Acórdão 
TCU nº 1.094/2013 – P;

b) Acórdão TCE/MT nº 1289/2014 e 
3.043/2015 – TP.

Quem ordena o 
pagamento

a) Não pode fiscalizar

b) Não pode aprovar e liquidar 
despesas. 

a) Acórdão TCU nº 185/2012 – P; 

b) Acórdão TCE/MT nº 169/2014 – SC.

Assim, a não identificação das funções ou atividades incompatíveis e a consequente 
implementação de políticas de forma a estabelecer a separação para o exercício destas 
funções sujeita a entidade a não detecção de eventuais erros e impropriedades na 
execução dos processos de trabalho com possíveis prejuízos financeiros. Além disso, 
favorece a ocorrência de irregularidades por concentrar em um único responsável, ações 
que deveriam ser realizadas por vários. 
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Ademais, conforme entendimento do TCE/MT, em diminutas unidades administrativas, 
a exemplo de Câmaras Municipais de pequenos municípios, Consórcios Públicos e 
pequenas Autarquias municipais, poderão desempenhar a função de fiscal de contrato, 
excepcionalmente, os seguintes servidores (TCE/MT, 2015):

1)  Responsável pela confecção de termos de referência, projetos básicos ou 
editais. 

2) Membro da CPL ou Pregoeiro e equipe de apoio 

3) Parecerista jurídico no certame licitatório motivador do contrato. 

4) Responsável pela contabilização das despesas decorrentes do contrato. 

Esse entendimento do Tribunal está em conformidade com o disposto no art. 14, do 
Decreto-Lei nº 200/67, que assim dispõe: “[...] o trabalho administrativo será racionalizado 
mediante simplificação de processos e supressão de controles que se evidenciarem 
como puramente formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco”.

5.10 – INEXECUÇÃO DO CONTRATO

Em um contrato administrativo, o que se espera é o cumprimento pleno das obrigações A 
celebração de um contrato administrativo gera, por óbvio, a expectativa do cumprimento 
pleno das obrigações assumidas pelas partes contratantes, que tendem a se exaurir por 
decurso de prazo, quando estabelecidas por prazo certo, ou por execução integral, 
quando integrantes de contrato por escopo. 

Aliás, é o que determina a Lei de Licitações, ao prever que o contrato deverá ser executado 
fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas estabelecidas e as normas constantes 
da citada lei. (art. 66)

Entretanto, existem situações em que as obrigações não são cumpridas como se espera 
e que configuram, assim, a inexecução parcial ou mesmo total do contrato. Esses casos 
podem decorrer tanto de ações ou omissões das partes, quanto de fatos extraordinários 
ou imprevisíveis.

Na inexecução parcial, uma das partes (inclusive a Administração) não respeita 
determinada cláusula prevista no contrato. É o caso, por exemplo, do desrespeito ao 
prazo de conclusão parcial da obra, avençado para efeito de medição e pagamento. 

Já na da inexecução total, o contratado simplesmente não executa o objeto do contrato, 
como as obras que nem mesmo têm início. 

Como previsto na Lei de Licitações, a inexecução do contrato, total ou parcial, não 
deve ser ignorada e, de acordo com as consequências contratuais e legais pertinentes, 
poderá ensejar a sua rescisão, que será formalmente motivada nos autos do processo, 
assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. (art. 77 e 78)
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5.11 - ESPéCIES DE INEXECUÇÃO

5.11.1 – Com Culpa

A inexecução (ou inadimplência) culposa é a que resulta de ação ou omissão de uma 
das partes contratantes no atendimento das cláusulas contratuais, podendo decorrer de 
dolo (vontade) ou de culpa (negligência, imprudência ou imperícia). 

Entende-se por negligência a falta de cuidado, de atenção, de precauções. A imprudência, 
por sua vez, caracteriza-se como uma ação precipitada, diferentemente do que se espera. 
Por fim, a imperícia consiste na inaptidão, na falta de qualificação técnica, teórica ou 
prática para exercício de determinada função.

Nesse contexto, observada a culpa do contratado, a Administração Pública terá direito a 
(art. 80, da Lei nº 8.666/1993):

✓ Assumir imediatamente o objeto contratado, quando se tratar de serviço essencial. 

✓ Ocupar instalações, materiais, equipamentos e, inclusive, funcionários, a fim de 
manter a execução, em razão do princípio da continuidade do serviço público essencial. 
(art. 80 c/c art. 58, V, Lei nº 8.666/93) 

✓ Executar a garantia prestada (As garantias do cumprimento da obrigação contratual 
assumida são prestadas nas modalidades estabelecidas pelo art. 56 da Lei nº 8.666/1993, 
quais sejam: caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança 
bancária);

✓ Reter os créditos decorrentes do contrato até os limites dos danos. (Nesse caso, 
a Administração Pública não paga todo o valor do objeto/serviço pactuado, revertendo 
parte do pagamento em indenização pelos danos causados por culpa do contratado).

Na inadimplência culposa, a rescisão não visa apenas a continuidade do serviço público, 
mas também constitui uma penalidade, obrigando o contratado à reparação do dano 
causado, autorizando a Administração a utilizar as garantias e os créditos pendentes para 
desonerar-se desses prejuízos, e possibilitando a aplicação de sanção administrativa, que 
poderá chegar até à declaração de inidoneidade do contratado.

5.11.2 – Sem Culpa

A inexecução sem culpa é a que decorre de atos ou fatos não imputáveis às partes, 
estranhos à conduta de quem deu causa a inexecução, retardando ou impedindo 
totalmente a execução do contrato. 

Na inadimplência sem culpa o contratado não é penalizado, pois o fato não decorre de 
sua ação ou omissão. Nesse caso, duas serão as possibilidades (Oliveira, 2017): 

(i) continuidade do contrato administrativo para reequilibrar a equação 
econômico-financeira; ou 
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(ii) extinção do contrato, caso não haja possibilidade de prosseguimento do 
ajuste.

As hipóteses tradicionais de inexecução sem culpa (teoria da imprevisão) são as seguintes: 

◆ Força maior e caso fortuito: a Lei nº 8.666/1993 não define caso fortuito 
ou força maior. A doutrina brasileira também diverge sobremaneira quanto a este 
ponto. De qualquer forma, o que importa é que, para os contratos administrativos, 
a ocorrência de qualquer situação que possa ser considerada força maior ou 
caso fortuito – eventos imprevisíveis ou inevitáveis que possibilitem ou onerem 
excessivamente a execução do contrato – tem exatamente os mesmos efeitos: 
autorizar a revisão contratual por acordo entre as partes, quando ainda for possível 
a execução do contrato (art. 65, II, “d”), ou a rescisão contratual sem culpa do 
inadimplente (art. 79, §2).

◆ Fato do príncipe: determinação estatal genérica que onera excessivamente 
os custos do contrato administrativo. Está previsto no art. 65, § 5°: “Quaisquer tributos 
ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 
disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de 
comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para 
mais ou para menos, conforme o caso”. 

◆ Fato da administração: qualquer conduta da Administração que, na 
condição de contratante, afete diretamente o contrato. Ex.: a administração deixa 
de entregar o administrado, o local de realização da obra.

◆ Interferências imprevistas (agravações ou sujeições imprevistas): de acordo 
com Hely Lopes Meirelles, “são ocorrências materiais não cogitadas pelas partes na 
celebração do contrato, mas que surgem na sua execução de modo surpreendente 
e excepcional, dificultando e onerando extraordinariamente o prosseguimento e a 
execução dos trabalhos”. 

Quando a rescisão ocorrer sem culpa do contratado a Administração Pública deverá 
promover (art. 79, § 2o, da Lei nº 8.666/1993):

◆ Ressarcimento dos prejuízos regulares que o contratado, comprovadamente, 
houver sofrido (indenização dos danos emergentes);

◆ Devolução da garantia;

◆ Pagamentos devidos pela execução do contrato concluída até a data da 
rescisão; e

◆ Pagamento do custo da desmobilização.

5.12 – RESCISÃO CONTRATUAL

A rescisão contratual é instituto previsto no artigo 79 da Lei nº 8.666/1993 e consiste na 
quebra da continuidade do contrato administrativo em razão de seu descumprimento 
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parcial ou total, desencadeando as consequências previstas no contrato, na lei ou no 
regulamento (edital).

Conforme será estudado a seguir, a rescisão contratual pode ser:

• unilateral (ou administrativa); 

• amigável e 

• judicial. 

5.12.1 – Espécie de Rescisão Contratual

5.12.1.1 – Unilateral ou Administrativa

A lei nº 8.666/93, em seu art. 58, II, confere à administração pública a possibilidade de 
rescindir unilateralmente o contrato administrativo, ou seja, encerrá-lo antes do prazo 
sem recorrer ao Poder Judiciário ou obter o consentimento do particular contratado, 
sempre que verificadas as hipóteses enumeradas no seu art. 79, I.

Constituem motivo para rescisão unilateral do contrato por parte da Administração, 
denominada de rescisão administrativa (art. 78 da Lei nº 8.666/1993): 

I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e 
prazos; 

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos 
estipulados; 

IV - O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

V - A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 
comunicação à Administração; 

VI - A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado 
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 
1.º do art. 67 desta Lei; 

IX - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

X - A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 
que prejudique a execução do contrato;

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 



110

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que 
está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se 
refere o contrato; 

XIII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato.

Mediante análise dos incisos acima, podemos concluir que a rescisão unilateral da 
Administração poderá ocorrer tanto por inadimplência do contratado, quanto por 
interesse do serviço público. Nas duas categorias, a rescisão contratual deve ser motivada 
nos autos do processo, assegurado ao contratado direito ao contraditório e à ampla 
defesa, no prazo de cinco dias úteis. (Acórdão TCU nº 1317/2006 Plenário)

Nesse sentido, a concessão de prazo exíguo à contratada para se manifestar sobre 
decisão da Administração de rescindir unilateralmente o contrato não é razoável e 
ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, ainda que o art. 78, parágrafo 
único, da Lei nº 8666/93 não tenha fixado prazo para o exercício desse direito. (Acórdão 
TCU - 2612/16-Plenário).

Ademais, a eventual morosidade do processo administrativo de rescisão unilateral não 
justifica alterar a rescisão para a forma amigável (consensual), visto que esta somente 
se admite quando for conveniente para a Administração e não houver motivo para a 
rescisão administrativa.

5.12.1.2 – Amigável

A rescisão amigável é realizada a partir de acordo entre as partes, quando conveniente 
à Administração. Assim, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 

Entre outras características, destacam-se:

▶ É ato bilateral, efetuado a partir de mútuo consentimento das partes, 
provocada, em regra, por inadimplência da Administração; 

▶ Decorre, necessariamente, de inadimplência sem culpa e conveniência 
administrativa. Ou seja, não é possível a rescisão amigável por descumprimentos 
dolosos ou culposos da contratada; e

▶ É ato discricionário da Administração, que pode ou não anuir.

Destaca-se que o instituto da rescisão amigável previsto na Lei 8.666/1993 tem aplicação 
restrita, uma vez que não é cabível quando configurada outra hipótese que dê ensejo 
à rescisão e somente pode ocorrer quando for conveniente para a Administração. Por 
conseguinte, não pode resultar em prejuízo para o contratante. Sendo necessário o 
serviço, não pode o gestor, discricionariamente, autorizar o término do contrato. (Acórdão 
TCU 3567/14-Plenário).
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Nesse sentido, o TCU já manifestou que “[...] a rescisão amigável do contrato sem a 
devida comprovação de conveniência para a Administração e de que não restaram 
configurados os motivos para a rescisão unilateral do ajuste configuram irregularidade, 
por afrontar o disposto no art. 79, II, da Lei nº 8.666/93.” (Acórdão TCU 740/13-Plenário).

Portanto, a rescisão amigável do contrato não é a medida adequada para solucionar 
contratação com superestimativa de quantitativos, cabendo, nessa hipótese, a anulação 
do contrato com base no art. 7º, §§ 4º e 6º, da Lei nº 8.666/93, ou a celebração de termo 
de aditamento contratual para sanear a irregularidade (Acórdão TCU - 845/17-Plenário).

5.12.1.3 – Judicial

A rescisão judicial decorre de discussão em instância judicial e se concretiza nos termos 
da sentença transitada em julgado. A legislação elenca como causas ensejadoras de 
rescisão judicial as seguintes (Lei nº 8.666/1993, art.78):

XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, 
acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 
1o do art. 65 desta Lei; 

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito 
de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação;

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas 
destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de 
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada 
a situação;

XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para 
execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das 
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

Interessante observar que essas hipóteses também podem constituir rescisão amigável.

Cabe lembrar que, quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 
da Lei nº 8666/93, sem que haja culpa do contratado, este será ressarcido dos prejuízos 
regularmente comprovados, tendo direito a:

◆ Ressarcimento dos prejuízos regulares que o contratado, 
comprovadamente, houver sofrido (indenização dos danos emergentes);
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◆ Devolução da garantia;

◆ Pagamentos devidos pela execução do contrato concluída até a data da 
rescisão; e

◆ Pagamento do custo da desmobilização.

Entretanto, em nenhuma hipótese haverá indenização a título de lucros cessantes 
(indenização baseada no valor estimado do lucro que o contratado teria com a execução 
do contrato, e deixará de obter em decorrência da rescisão) (ALEXANDRINO; PAULO, 
2014).

Além disso, é necessário lavrar termo de encerramento de contrato, decorrente 
de rescisão, devidamente assinado pelas partes contratantes.

5.13 – ANULAÇÃO

A anulação do contrato administrativo segue regras similares à anulação dos atos 
administrativos e deve ocorrer quando houver ilegalidade na sua celebração 
concernente:

 à competência da autoridade que firmou o ajuste, 

 ao objeto do contrato, 

 à inobservância da obrigatoriedade de licitar, 

Em regra, a anulação será realizada pela própria Administração, de ofício ou a partir de 
provocação. Excepcionalmente, e apenas por ilegalidade ou ilegitimidade, a anulação 
poderá ser realizada pelo Poder Judiciário, sempre mediante provocação e nunca de 
ofício.

Há situações em que o contrato poderá ser objeto de anulação mesmo que ele próprio 
não contenha ilegalidade. É o que acontece quando se constata vício insanável na 
licitação que o precedeu, uma vez que a Lei nº 8.666/1993 estabelece que “[...] a nulidade 
do procedimento licitatório induz a do contrato” (art. 49, §2).

É o caso, por exemplo, de uma fraude no procedimento licitatório capaz de frustrar o 
caráter competitivo do certame, como a apresentação de atestados falsos, de certidões 
inidôneas, a ocorrência conluio entre os licitantes etc.

Interessante o entendimento do TCU de que, mesmo no caso de anulação da licitação 
originária, é admissível, em caráter excepcional, a continuidade da execução do 
contrato, caso as circunstâncias desaconselhem sua invalidação em razão da prevalência 
do interesse público (Acórdão TCU nº 3361/2015 – Plenário).
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5.14 – EfEITOS DA ANULAÇÃO

A declaração de nulidade opera efeitos ex tunc, ou seja, efeitos retroativos, alcançando 
toda a existência do contrato desde sua celebração, “[...] impedindo os efeitos jurídicos 
que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos”, de 
acordo com a redação do art. 59 da Lei nº 8.666/1993. 

A nulidade, em regra, não acarreta à administração a obrigação de indenizar o contratado. 
Ele, excepcionalmente, será indenizado pelo que houver executado até a data em que a 
nulidade for declarada, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, se a 
nulidade não tiver ocorrido por motivo a ele imputável.

Além disso, devem ser responsabilizados civil, penal e administrativamente, o agente 
público e o particular que tenham dado causa à anulação do contrato.

SÍNTESE

Nesta aula estudamos os regimes de execução dos contratos administrativos, quais 
sejam: a execução direta e a indireta.

Vimos que a execução indireta pode correr por empreitada por preço global, empreitada 
por preço unitário, empreitada integral e empreitada por tarefa.

Estudamos, também, a execução da despesa pública e compreendemos que a lei veda 
a sua realização sem prévio empenho, que deve anteceder a data da aquisição do bem, 
execução da obra ou da prestação do serviço. 

Aprendemos que a Administração não pode realizar pagamento antecipado, exceto 
quando 

(i) represente condição sem a qual não seja possível obter o bem ou assegurar 
a prestação do serviço ou propicie sensível economia de recursos; 

(ii) exista previsão no edital ou nos instrumentos formais de contratação direta; 
e

(iii) adote indispensáveis garantias, como as do art. 56, da Lei nº 8.666/93, ou 
as cautelas, como por exemplo, a previsão de devolução do valor antecipado caso 
não executado o objeto, a comprovação de execução de parte ou etapa do objeto 
e a

Vimos as condições para o recebimento provisório e definitivo do objeto do contrato, 
além das regras de garantia e fiscalização de contratos. 

Finalmente, aprendemos sobre as hipóteses de inexecução e rescisão do contrato 
administrativo. 

Na próxima aula estudaremos os aspectos relacionados à sanção administrativa.
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Aula 6: Sanções Administrativas 
e Processo Administrativo 

Sancionador

O gestor é obrigado a aplicar as sanções administrativas? De quem é a competência?

É possível aplicar a penalidade de multa cumulativamente com a declaração de 
inidoneidade?

Os sócios de empresas fraudadoras poderão ser penalizados com declaração de 
inidoneidade?

Quais são os procedimentos para aplicação de penalidades?

Para responder a essas e outras questões estudaremos, nesta aula, as sanções 
administrativas e o processo administrativo sancionador. 

Vamos abordar os tipos de sanção, como a suspensão, impedimento e declaração de 
inidoneidade. 

Estudaremos, ainda, sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica 
nos casos de fraudes. 

Por fim, aprenderemos sobre as etapas que devem ser seguidas em um processo 
administrativo sancionados. 

Todos prontos?

Então, vamos!
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6 – SANÇÕES ADMINISTRATIvAS 
E PROCESSO ADMINISTRATIvO 

SANCIONADOR
6.1 OBRIgATORIEDADE

A prática de irregularidades na execução da licitação e do contrato, enseja ao particular a 
aplicação de sanções administrativas pela Administração contratante, independentemente 
de autorização do Poder Judiciário.

A doutrina administrativista costuma considerar essa prerrogativa punitiva como uma 
cláusula exorbitante, decorrente da supremacia do interesse público, que visa, em 
síntese:

✓  restaurar o equilíbrio no ordenamento jurídico a partir da imposição de 
penalidades;

✓  desestimular a prática de atividades ilícitas e 

✓  reforçar o cumprimento das disposições legais e contratuais. (CGU, 2017) 

Nesse contexto, nos casos de inexecução contratual, é obrigatória a aplicação de uma 
das sanções administrativas estabelecidas nos artigos 86 e 87, da Lei nº 8.666/1993, não 
se facultando à administração pública simplesmente abster-se de aplicar a sanção cabível 
mediante juízo de conveniência e oportunidade, uma vez que a discricionariedade na 
aplicação de sanções em contratos administrativos limita-se a sopesar a gravidade dos 
fatos e os motivos do inadimplemento contratual para fim de escolha e gradação da 
medida punitiva (Acórdão TCE/MT nº 43/2014 - SC).

É nesse sentido a orientação do TCU presente no Acórdão 2916/2013 - Plenário, ao 
dispor que “[...] o não cumprimento do contrato enseja aplicação das sanções previstas 
à empresa contratada, não se tratando de decisão discricionária dos gestores.” 

Portanto, a autoridade não pode deixar de apurar as infrações de que tomar conhecimento 
e, se confirmadas, aplicar a sanção pertinente. A doutrina majoritária enfatiza tal fato em 
relação ao dever disciplinar destacando a figura da condescendência criminosa, tipificada 
no art. 320 do Código Penal. 

Para que essa função seja desempenhada de forma legítima e eficiente, é necessário 
que se desenvolva uma boa gestão contratual, com todas as informações a respeito 
do desempenho do contratado na execução do objeto, bem como as necessárias à 
administração (supervisão, fiscalização, avaliação). 
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6.2 TIPOS DE SANÇÕES

SANÇÃO ADMINISTRATIVA é a aplicação pelo Gestor Público de penalidades previstas 
em lei, edital ou termo de contrato, no exercício de sua função legal e administrativa, 
como consequência de uma infração cometida pelas empresas licitantes ou contratadas 
durante a fases de licitação e execução contratual. 

A sanção tem caráter educativo, preventivo e repressivo, e se concretiza mediante 
devido processo legal, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, 
visando corrigir as infrações atuais e evitar as futuras.

Seguem algumas diretrizes em relação às modalidades de sanções previstas na Lei nº 
8666/93 e Lei 1 nº 0.520/2002: 

6.2.1 Advertência (infrações leves)

A advertência é a pena mais branda dentre as sanções administrativas e consiste em um 
aviso, um alerta para que o fato relatado pela fiscalização não seja repetido. 

As faltas sancionadas com a advertência somente podem ser punidas durante a 
vigência do contrato. Findo este último, não mais poderá ser aplicada, até por não haver 
mais interesse para a Administração. Já nas infrações mais graves, punidas com multa, 
suspensão do direito de contratar ou licitar e declaração de inidoneidade, caracterizando 
grave inexecução contratual ou prática de ilícitos, deve ser aplicado prazo quinquenal.

O momento de início desse prazo deve ser aquele em que é cometida a infração. Pode 
ser, porém, que pela natureza do fato o mesmo não possa ser imediatamente conhecido. 
Aí, então, o prazo prescricional deverá começar a correr a partir da ciência do fato pela 
autoridade administrativa. (DIAS, Eduardo Rocha. Sanções Administrativas Aplicáveis a 
Licitantes e Contratados. Dialética, 1997).

Segundo a doutrina, esta sanção possui um caráter mais educativo, devendo produzir um 
efeito pedagógico junto ao penalizado e um aprimoramento na qualidade dos serviços 
prestados. 

Apesar disso, é indispensável a instauração do devido processo administrativo, 
observados o contraditório e a ampla defesa.

A princípio, a advertência não acarreta a rescisão contratual, mas o cometimento 
reiterado de faltas que ensejam esta sanção poderá resultar na rescisão unilateral do 
vínculo.

6.2.2 Multa (infrações médias)

A multa é uma sanção pecuniária e classifica-se como “de mora”, por atraso na execução, 
e “sancionatória”, por inexecução total ou parcial. Ambas as formas necessitam de 
previsão expressa no instrumento convocatório e no contrato. 
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Além disso, de acordo com a doutrina, as multas devem ser previstas em forma de 
percentuais, com parâmetros mínimos e máximos, que serão aplicados de acordo com 
a gravidade da infração, a depender de cada caso em concreto. 

A multa, aplicada após regular procedimento e observado o contraditório e a ampla 
defesa, poderá ser descontada da garantia prestada pelo contratado e, se superior ao 
valor desta, o remanescente será descontado dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração, conforme previsão contida nos §§ 2o e 3o do art. 86 da Lei no 8.666, 
de 1993. 

Para o TCU, é viável primeiro descontar o valor da multa dos créditos devidos 
ao contratado, para, só então, promover-se o abatimento da garantia contratual 
eventualmente apresentada (Decisão nº 621/2001 – Plenário).

Além disso, o TCE/MT entende que “[...] é possível que a Administração realize a 
compensação de valor de multa aplicada ao contratado com os créditos a que este tem 
direito a receber pela execução do contrato, com fundamento nas disposições inserida 
nos artigos 80, IV, e 87, § 1o, da Lei no 8.666/93 ” (Contas Anuais de Gestão. Relator: 
Conselheiro Domingos Neto. Acórdão no 639/2016-TP. Julgado em 13/12/2016. Publicado 
no DOC/TCE-MT em 26/01/2017. Processo no 2.744-8/2015).

A aplicação de multa não impede a Administração de rescindir o contrato e impor 
ao contratado, simultaneamente, penas de advertência, suspensão temporária 
ou declaração de inidoneidade.

6.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
para contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos 
(infrações graves) 

A aplicação da sanção “suspensão temporária” acarreta a proibição de participar de 
licitações e de contratar com o órgão sancionador pelo prazo de até 2 (dois) anos.

Para esta sanção a legislação prevê somente a pena máxima. Em razão da severidade 
da penalidade, da qual decorre duplo impedimento (licitar e contratar), a aplicação 
desta sanção exige submissão à proporcionalidade e à razoabilidade, considerando a 
gravidade da infração em relação ao objeto contratado.

Sobre o tema, o TCE/MT possui o seguinte entendimento:

Licitações e Contratos. Sanções Administrativas. Art. 87, incisos III e IV, 
da Lei nº 8.666/1993. Alcance. a) A sanção administrativa de suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, prevista no art. 
87, inciso III, da Lei nº 8.666/93, tem alcance restrito, isto é, aplica-se tão 
somente ao órgão ou entidade sancionadora [...].



118

No mesmo sentido é a jurisprudência do TCU, conforme demonstrado a seguir:

As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, previstas no art. 87, 
inciso III, da Lei 8.666/1993, alcançam apenas o órgão ou a entidade que 
as aplicaram (Acórdão nº 3439/2012-Plenário, Rel. Min. Valmir Campelo, 
10.12.2012).

6.2.4 Impedimento de contratar com a administração (infrações graves)

A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública é 
modalidade punitiva que encontra expressa previsão nas leis que disciplinam o RDC 
e o pregão. Em ambos os diplomas, a penalidade é regulada em redação quase 
idêntica à empregada na Lei nº 8.666/1993, motivo pelo qual se examina a penalidade 
independente da modalidade licitatória versada. 

Incialmente, cumpre informar que nas mencionadas leis há previsão expressa de 
aplicação subsidiária do regime sancionador previsto no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93 
(Das Sanções Administrativas e da Tutela Judicial), podendo-se inferir que as demais 
penalidades continuam podendo ser aplicadas a infrações ocorridas no âmbito do 
Pregão e RDC. 

Entretanto, quando tais infrações sejam enquadradas em uma das hipóteses legais previstas 
no art. 7 da Lei nº 10.520/02 ou no art. 47 da Lei nº 12.462/11, afasta-se a possibilidade de 
aplicação das demais penalidades, ressalvada a aplicação cumulativa da pena de multa.

A jurisprudência do TCU é firme no sentido de que o impedimento “produz efeitos não 
apenas no âmbito do órgão/entidade aplicador da penalidade, mas em toda a esfera 
do respectivo ente federativo (União ou estado ou município ou Distrito Federal) (cf. 
Acórdãos 2242/2013-P e 2081/2014-P).

6.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar (infrações 
gravíssimas)

Para as faltas gravíssimas, que além da inexecução do contrato produzem graves 
prejuízos à Administração Pública, deve ser aplicada a declaração de inidoneidade, que 
impede o envolvido de contratar com a Administração, por prazo inicial indeterminado.

Lastreada no art. 87 da Lei nº 8.666/93, esta sanção é aplicada pela Administração ao 
particular em razão de descumprimento total ou parcial do contrato ou no caso de 
ocorrência da prática de alguma conduta prevista no art. 88 do mesmo diploma. 

Quanto ao alcance desta sanção, o TCE/MT tem entendimento no sentido expresso a 
seguir:

Licitações e Contratos. Sanções Administrativas. Art. 87, incisos III e IV, 
da Lei nº 8.666/1993. Alcance. (...) b) Já a declaração de inidoneidade 
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para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista no art. 87, 
inciso IV, da Lei nº 8.666/93, tem alcance amplo, ou seja, aplica-se à 
toda a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios

Os efeitos da sanção persistirão enquanto durarem os motivos que determinaram a 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade sancionadora, 
que será concedida após decorridos 2 (dois) anos da aplicação quando o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos causados.

No que se refere às penalidades de suspensão temporária, impedimento e declaração 
de inidoneidade, o quadro a seguir sintetiza os principais entendimentos legais e 
jurisprudenciais sobre o assunto:

Fonte: SANTOS; SOUZA, 2016.

Ademais, a declaração de inidoneidade de licitante fraudador, proferida pelos Tribunais 
de Contas, não interfere na competência da Administração para aplicar as demais 
sanções decorrentes de inexecução total ou parcial do contrato.

É importante destacar que, em relação aos efeitos da declaração de inidoneidade, o 
Superior Tribunal de Justiça – STJ adota entendimento de que essa penalidade não dá 
ensejo à imediata rescisão dos contratos já firmados, uma vez que produz efeitos ex 
nunc, afetando apenas aos atos posteriores à sua formalização. 

Nesse sentido é a orientação do STJ exarada no MS 13.964/DF, transcrito a seguir:

“a declaração de inidoneidade “só produz efeito para o futuro (efeito ex 
nunc), sem interferir nos contratos já existentes e em andamento” (MS 
13.101/DF, Min. Eliana Calmon, DJe de 09.12.2008). 
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Afirma-se, com isso, que o efeito da sanção inibe a empresa de “licitar 
ou contratar com a Administração Pública” (Lei nº 8.666/1993, art. 87), 
sem, no entanto, acarretar, automaticamente, a rescisão de contratos 
administrativos já aperfeiçoados juridicamente e em curso de execução 
(...)

Todavia, a ausência do efeito rescisório automático não compromete 
nem restringe a faculdade que têm as entidades da Administração 
Pública de, no âmbito da sua esfera autônoma de atuação, promover 
medidas administrativas específicas para rescindir os contratos, nos 
casos autorizados e observadas as formalidades estabelecidas nos artigos 
77 a 80 da Lei nº 8.666/1993. 

(...)

a rescisão de todos os contratos anteriormente celebrados pela empresa 
declarada inidônea nem sempre se mostra a solução mais vantajosa para 
a administração pública...”

Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a 
qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias 
relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Da revisão do 
processo não poderá resultar agravamento da sanção. 

O TCU tem recomendado às Unidades Jurisdicionadas que “prevejam, tanto no edital 
quanto no respectivo contrato, situações claras para aplicação das penalidades, 
estabelecendo gradações entre as sanções de acordo com o potencial de lesão que 
poderá advir de cada conduta a ser apenada, em atenção ao disposto no art. 55, VII, VIII 
e IX, da Lei no 8.666/1993” (Acórdão 137/2010 Primeira Câmara).

Ademais, é relevante destacar que, observadas as abrangências de aplicação, a 
Administração não poderá prorrogar o contrato quando a contratada tiver sido 
penalizada nas sanções de declaração de inidoneidade, suspensão temporária 
ou impedimento de licitar e contratar com poder público. (Instrução Normativa do 
Ministério do Planejamento 5/2017).

Além disso, caso a empresa punida faça parte de ata de registro de preços vigente, o 
órgão gerenciador deverá cancelar o registro do fornecedor nas hipóteses penalização 
por suspensão, impedimento ou inidoneidade, observadas as abrangências de aplicação 
(Inciso IV, do art. 20, do Decreto Federal nº 7892/2013).

Neste ponto, a fim de facilitar e sistematizar a checagem, apresentamos a seguir o quadro 
sintético, com os locais de consulta:
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BANCO DE DADOS DISPONÍVEL EM
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas (CEIS)

http://www.portaltransparencia.
gov.br/ceis/

2. Cadastro Nacional de Empresa Punidas pela Lei 
Anticorrupção (CNEP)

http://www.portaltransparencia.
gov.br/cnep

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos 
de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

http://www.cnj.jus.br/
improbidade_adm/consultar_
requerido.php

3. Lista de Inidôneos do Tribunal de Contas da 
União (TCU)

https://contas.tcu.gov.br/pls/
apex/f?p=2046:5:0::NO

4. Lista de inidôneos do TCE/MT http://jurisdicionado.tce.mt.gov.
br/conteudo/index/sid/542

Para aplicação das penalidades de advertência, multa, suspensão e impedimento, a 
autoridade competente é aquela responsável pela celebração do contrato ou outra 
prevista em regimento. Na sanção de inidoneidade, o § 3, do art. 87, da Lei nº 8.666/93, 
define que é competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou 
Municipal (ON AGU nº 48/2014).

Cabe lembrar que um único contratado (sociedade empresária) pode ter vários 
estabelecimentos (matriz e filiais). Por ser pessoa jurídica única, a sanção aplicada a um 
estabelecimento é, na verdade, aplicada a toda a empresa. Assim, se um estabelecimento 
está impedido de contratar, todos estão. 

Observa-se a recomendação da doutrina, com fulcro na jurisprudência do Tribunal de 
Contas da União: 

“Os efeitos da sanção aplicada à empresa matriz alcançam também 
seus estabelecimentos filiados – Jurisprudência do Tribunal de Contas 
da União.

9.3.4. aprimore a consulta ao cadastro de ocorrências do Sicaf para refletir 
a situação real das empresas, inclusive quanto às suas respectivas matrizes 
e filiais, a partir do número raiz do CNPJ informado, com vistas a garantir 
a sua efetividade quanto às sanções administrativas aplicadas à pessoa 
jurídica da empresa, englobando todos os seus demais estabelecimentos; 
(Acórdão no 1793/2011 – Plenário)”.

6.3 DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURíDICA

Outro fato interessante relacionado à declaração de inidoneidade refere-se à extensão 
de seus efeitos à sociedade constituída após a aplicação da penalidade, com identidade 
de objeto social, sócios e endereço. Analisando o tema, o STJ manifestou-se da seguinte 
forma:
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A constituição de nova sociedade, com o mesmo objeto social, com 
os mesmos sócios e com o mesmo endereço, em substituição a outra 
declarada inidônea para licitar com a Administração Pública Estadual, 
com o objetivo de burlar a aplicação da sanção administrativa, constitui 
abuso de forma e fraude à Lei de Licitações, Lei nº 8.666/93, de modo a 
possibilitar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade 
jurídica para estenderem-se os efeitos da sanção administrativa à nova 
sociedade constituída. 

A Administração Pública pode, em observância ao Princípio da Moralidade 
Administrativa e da indisponibilidade dos interesses públicos tutelados, 
desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade constituída com 
abuso de forma e fraude à lei, desde que facultado ao administrado o 
contraditório e a ampla defesa em processo administrativo regular. (RMS 
15.166/BA (DJ 8/9/2003).

Na esteira desse entendimento, o TCU acolheu a tese de que é possível a extensão da 
penalidade de inidoneidade a empresas constituídas, em geral posteriormente, com pelo 
menos um sócio em comum no quadro societário - ou com parentesco entre eles que 
induzam a dependência entre si - e com objeto social similar, consoante o precedente 
do Superior Tribunal de Justiça supracitado.

Entretanto, tal extensão deve ser realizada somente no caso concreto após amplo direito 
de defesa e de contraditório. É esse o sentido da orientação ao Ministério do Planejamento 
prevista no Acordão TCU nº 495/2013-Plenário, apresentada a seguir:

[...] [desenvolva mecanismo de cruzamento de dados] de empresas 
que tenham sido declaradas inidôneas e de empresas fundadas pelas 
mesmas pessoas, ou por parentes, até o terceiro grau, que demonstrem 
a intenção em participar de futuras licitações; 

9.5.3. Oriente todos os órgãos/entidades do Governo Federal, caso nova 
sociedade empresária tenha sido constituída com o mesmo objeto e por 
qualquer um dos sócios e/ou administradores de empresas declaradas 
inidôneas, após a aplicação dessa sanção e no prazo de sua vigência, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92, a adotar as providências necessárias 
à inibição de sua participação em licitações, em processo administrativo 
especifico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

(TCU, Acórdão nº 495/2013 - Plenário)

O Comprasnet, sistema eletrônico de compras públicas federais, já apresenta alerta nos 
casos de “impedimento indireto”, quando o licitante tem ou já teve sócio em comum com 
empresa sancionada. Nessas situações, o gestor deve avaliar o caso concreto quanto à 
pertinência da desconsideração da personalidade jurídica. 

Para isso é preciso avaliar se existe coincidência de gestão das duas (ou mais) envolvidas, 
em termos de sócios, endereço, telefone, recursos físicos. Ou seja, se as empresas se 
confundem como uma só ou são totalmente diferentes e independentes. 
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O TCU deu boas pistas de como devemos analisar um caso de potencial impedimento 
indireto:

Presume-se fraude quando a sociedade que procura participar de certame 
licitatório possui objeto social similar e, cumulativamente, ao menos 
um sócio-controlador e/ou sócio-gerente em comum com a entidade 
apenada com as sanções de suspensão temporária ou declaração de 
inidoneidade.

(TCU, Acórdão nº 2.218/2011 – 1ª Câmara)

Três características fundamentais permitem configurar a ocorrência de 
abuso da personalidade jurídica neste caso: 

a) a completa identidade dos sócios-proprietários; 

b) a atuação no mesmo ramo de atividade; 

c) a transferência integral do acervo técnico e humano.

(TCU, Acórdão nº 1.831/2014 – Plenário)

Assim, em qualquer caso, é necessário procurar elementos que evidenciem a identidade 
de interesses das empresas (impedida e licitante) e a atuação no mesmo ramo, isto é, o 
uso da licitante apenas para fugir da condenação. 

Ademais, é importante destacar que para o TCU não é possível declarar a inidoneidade 
dos sócios da empresa, em vista do disposto no art. 46 da Lei nº 8.443/92, que menciona 
apenas o licitante como destinatário da sanção. Nesse sentido são os Acórdãos nº 
2.549/2008 e 495/2013, ambos do plenário. 

Em face do exposto, pode-se concluir que a declaração de inidoneidade não dá ensejo 
à imediata rescisão de todos os contratos administrativos firmados entre as empresas 
sancionadas com a administração pública e ainda, pode ter seus efeitos estendidos à 
outra empresa constituída posteriormente, desde que fique evidente o interesse de 
burlar a penalidade aplicada. 

6.4 INfRAÇÕES à LEI ANTICORRUPÇÃO

Na esfera federal, quando a infração administrativa à Lei nº 8.666/1993 também for 
tipificada como ato lesivo à Administração nos termos do art. 5 da Lei nº 12.846/2013, as 
apurações e os julgamentos serão feitos em conjunto, nos mesmos autos do Processo 
Administrativo de Responsabilização – PAR, disciplinado pelo Decreto nº 8.420/2015. O 
mesmo se aplica aos procedimentos instaurados pela Estado de Mato Grosso, por força 
do art. 5º do Decreto Estadual nº 522/2016.

Nesses casos, a pessoa jurídica processada poderá celebrar acordo de leniência com a 
Administração Pública, a fim de isentar ou atenuar as sanções administrativas elencadas 
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nos art. 86 a 88 da Lei nº 8.666/1993, tendo em vista o disposto no art. 17 da Lei nº 
12.846/2013. 

No âmbito federal, compete à Controladoria-Geral da União celebrar acordos de 
leniência envolvendo o Poder Executivo, bem como atos lesivos à administração pública 
estrangeira, sendo possível, inclusive, a requisição dos autos de processos administrativos 
em curso em outros órgãos ou entidades da Administração federal, relacionados aos 
fatos objeto do acordo (art. 29 e 31, § 3, do Decreto 6.420/2015). 

Excetuada a competência para atuar em ilícitos transnacionais (exclusiva da CGU), a 
competência para celebrar acordos de leniência envolvendo atos contra Administração 
Pública Estadual de Mato Grosso foi reservada à Controladoria-Geral do Estado (CGE), 
como preconiza o art. 49 do Decreto Estadual nº 522/2016.

6.5 PROCESSO ADMINISTRATIvO SANCIONADOR

Na esfera dos poderes sancionadores da Administração Pública, está abrangida a 
apuração de ilícitos praticados por pessoas (físicas ou jurídicas) que ostentem uma 
relação de vínculo especial com o Poder Público. De sorte que o devido processo legal 
desdobra-se nas garantias do contraditório e da ampla defesa, funcionando como meio 
de se delimitar a responsabilidade administrativa dos infratores e ensejar a cominação da 
penalidade eventualmente cabível (CGU, 2017). 

No âmbito das relações contratuais firmadas entre o Poder Público e particulares, a 
adoção de medidas saneadoras de infrações encontra respaldo em normas inseridas nos 
diplomas legais que regulam a matéria, em especial a Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações 
e Contratos Administrativos), a Lei nº 10.520/2002 (Lei do Pregão) e a Lei nº 12.462/2011 (Lei 
do Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC). 

A imposição de qualquer sanção administrativa deve ser precedida de processo 
administrativo, sendo que nos termos do art. 86 e 87 cada pena a ser aplicada deve 
facultar ao contratado a defesa prévia e deve ser aplicada de forma gradativa, obedecidos 
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Daí resulta a deflagração do procedimento sancionador como instrumento adequado 
à atividade de produção do ato administrativo punitivo. Tal procedimento resguarda 
aos administrados as garantias processuais outorgadas pela Constituição e a fruição de 
seus direitos em face do Poder Público, viabilizando a pertinente qualificação jurídica da 
conduta sob a ótica da norma punitiva (CGU, 2017). 

6.6 PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE

A aplicação de penalidade necessita observar as formas previstas em lei, bem como 
proporcionar efetiva incidência dos princípios da ampla defesa e do contraditório. 

Além da disciplina das Leis de Licitações, Anticorrupção, do Pregão e do RDC, os 
procedimentos sancionadores devem seguir os normativos que disciplinam os processos 
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administrativos de cada ente. Em Mato Grosso, a matéria é regulada pela Lei nº 7.692/2002 
(alterada pela Lei nº 9.473/2010) e pelo Decreto nº 522/2016.

Deste conjunto normativo referencial podemos extrair, sem caráter exaustivo, o seguinte 
roteiro básico para processamento de sanções em contratos administrativos:

a) Identificação dos fatos 

São diversas as formas pelas quais a Administração pode tomar conhecimento de 
supostas infrações em seus contratos ou licitações. Os fatos ensejadores do processo 
administrativo podem ser comunicados, por exemplo, pelo pregoeiro, pelo fiscal de 
contrato, pelos gestores, por denúncia, por reclamação de usuários etc. 

Todas as formas são válidas e suficientes à apuração da situação comunicada, e 
possibilitarão a instauração de processo administrativo para exame dos fatos.

Por exemplo, o fiscal de contrato, no exercício de suas atribuições, pode se deparar com 
irregularidades que motivam a aplicação de sanções. É dever dele, neste caso, anotar 
as ocorrências, elaborar manifestação técnica fundamentada e comunicar a autoridade 
competente, indicando eventual histórico de infrações e tentativas de saneamento além 
de sugerir a rescisão e/ou aplicação de sanções.

Ademais, identificada potencial infração, recomenda-se o encaminhamento dos autos à 
Corregedoria, para manifestação quanto à eventual incidência da Lei nº 12.846/2013 e a 
necessidade de instauração de processo administrativo único.

b) Instauração do Processo Administrativo

A partir das informações elencadas no item anterior, a autoridade competente promoverá 
a instauração do processo administrativo, ainda que diante de fortes indícios de autoria 
e materialidade ou mesmo quando entender pela não ocorrência da infração, pois não 
cabe ao gestor um juízo pessoal e subjetivo sobre a situação, de modo que venha suprimir 
a abertura de procedimento. (Sanções Administrativas, MPOG, 2015)

Em geral, tanto a instauração, quanto a designação do agente ou comissão processante, 
são formalizadas pela Administração mediante portaria, assinada pela autoridade 
competente para aplicação da penalidade em potencial.

O Decreto Estadual nº 522/2016 deixa claro que “o procedimento para aplicação das 
sanções previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/1993, bem como nas demais 
leis que regulam aplicação de sanções administrativas de suspensão temporária, 
impedimento de contratar e declaração de inidoneidade, será iniciado e julgado por ato 
do Secretário Estadual”.

O mesmo diploma indica que o procedimento para aplicação das sanções previstas no 
art. 86 e art. 87, I e II, da Lei nº 8.666/1993 será iniciado pelo gestor do contrato e julgado 
pela autoridade máxima do órgão, após notificação à contratada para tentativa prévia de 
solução do problema detectado pelo fiscal ou gestor do contrato.
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O servidor (ou comissão) designado para conduzir o processo deve providenciar  
notificação ao contratado para apresentação de defesa prévia, mediante Ofício assinado 
pela autoridade competente, contendo (Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 39):

a. a identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa; 

b. finalidade da intimação; 

c. indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes; 

d. informação da continuidade do processo independentemente do seu 
comparecimento; 

e. se necessário, data, hora e local em que deve comparecer.

Cabe destacar, aqui, que devem ser objeto de intimação todos os atos processuais de que 
resultem deveres, ônus, sanções ou restrições ao contratado. (Lei Estadual nº 7.692/2002, 
art. 41) 

c) Defesa Prévia

Esta fase é de observância obrigatória para Administração por força da literalidade do 
art. 87 da Lei nº 8.666/93, nos termos do qual poderão ser aplicadas ao contratado as 
sanções elencadas, desde que garantida a defesa prévia. O contratado tem a faculdade 
de não a apresentar, mas à Administração é obrigatório oportunizá-la.

O desatendimento à intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, 
nem renúncia a direito. 

Quanto ao prazo, o Decreto Estadual nº 522/2016, art. 4º, estabelece a fase de defesa “[...] 
em 05 (cinco) dias úteis”.

Todos os prazos deverão ser contados a partir da data do recebimento da notificação e 
a contagem deve observar o artigo 110 da Lei nº 8.666/1993, que prevê a exclusão do dia 
inicial e a inclusão do dia do vencimento.

d) Produção de Provas

As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à 
tomada de decisão realizam-se de oficio, sem prejuízo do direito dos interessados de 
propor atuações probatórias, que somente poderão ser recusadas mediante decisão 
fundamentada.

Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos 
existentes no próprio órgão ou entidade administrativa responsável pelo processo, o 
órgão competente para a instrução providenciará, de oficio, a obtenção dos documentos 
ou das respectivas cópias.

Ademais, quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas 
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pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-
se data, prazo, forma e condições de atendimento. 

e) Alegações do interessado.

Conforme Lei Estadual nº 7.692/2002, encerrada a instrução, o interessado terá o direito 
de manifestar-se no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

f) Relatório final da Administração

O órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final elaborará, em 
15 dias, relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e 
formulará proposta de decisão, objetivamente justificada, encaminhando o processo à 
autoridade competente. 

g) Parecer Jurídico

Após a emissão do Relatório Final, caberá à assessoria jurídica avaliar os autos e emitir 
parecer de legalidade no prazo máximo de 15 dias (art. 4º, Decreto nº 522/2016).

h) Decisão

A Administração Pública Estadual terá o prazo de 20 dias (Decreto nº 522/2016, art. 4º) 
para emitir decisão no processo administrativo, devidamente motivada. 

Tal motivação, conforme Lei Estadual nº 7.692/2002, poderá consistir em declaração de 
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, propostas ou 
decisões, que, neste caso, passarão a integrar o ato. 

Na análise do caso em concreto, se houver situações em que o gestor tenha motivos 
para deixar de aplicar as sanções, tal situação também deve ser devidamente justificada 
nos autos do processo

Os critérios que podem ser utilizados para a dosimetria das penas são: 

▶ a gravidade da conduta em relação ao objeto licitado; 

▶ a rapidez ou demora do contratado para reparar a obrigação; 

▶ a reiteração da conduta faltosa; 

▶ os argumentos da defesa e as provas que a instruem; e

▶ se a infração atinge o objeto principal contratado ou alguma obrigação 
acessória menos importante, dentre outros. 

Deve haver transparência quanto aos critérios escolhidos para dosar as sanções, 
buscando-se a individualização da penalidade de acordo com a situação concreta.
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i) Publicidade da decisão

As penalidades que necessitam de publicação na imprensa oficial são: (i) suspensão do 
direito de licitar e contratar; (ii) declaração de inidoneidade; e (iii) impedimento de licitar 
e contratar. Assim, não se exige publicação das penalidades isoladas de advertência e 
de multa.

j) Interposição de recurso

Nos termos da Lei Estadual nº 7.692/2002, o recurso será formalizado por meio de 
requerimento no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, 
podendo juntar os documentos que julgar convenientes.

O prazo para apresentação de recurso ou pedido de reconsideração será de 5 dias úteis 
para sanções em geral e rescisão (art. 109, I, “e” e “f”), e de 10 dias úteis para pedido de 
reconsideração de Declaração de Inidoneidade (art. 109, III).

Tais prazos iniciam-se somente após a parte interessada ter acesso ao processo, 
conforme prevê o § 5º do artigo 109 da Lei nº 8666/1993, e esta informação deve constar 
na notificação feita ao contratado.

k) Encaminhamento à autoridade superior

A Lei de Licitações define que o recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio 
da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, 
devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

Já a Lei Estadual nº 7.692/2002, prevê que, salvo disposição legal em contrário, a instância 
máxima para o recurso administrativo será:

I - na Administração centralizada, o Secretário de Estado ou autoridade a ele equiparada, 
excetuados os casos em que o ato tenha sido praticado originariamente; 

II - na Administração descentralizada, o dirigente superior da pessoa jurídica.

l) Decisão final

Nos termos da Lei nº 7.692/2002, a autoridade competente para decidir o recurso poderá 
confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida. 

Além disso, os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, 
a qualquer tempo, a pedido ou de oficio, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias 
relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada, mas desta revisão 
não poderá resultar agravamento da sanção. 
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m) Publicidade da decisão

As penalidades com previsão de publicação na imprensa oficial são: suspensão do direito 
de licitar e contratar; declaração de inidoneidade e impedimento de licitar e contratar. 
Portanto, não se exige publicação das penalidades de advertência e de multa, conforme 
já tratado na letra “i”.

n) Cumprimento da decisão

Esgotados os recursos, a decisão final tomada em procedimento administrativo 
formalmente regular adquire operatividade e exequibilidade, não podendo ser modificada 
pela Administração Pública Estadual, salvo por invalidação ou revisão.

SÍNTESE

Nesta aula estudamos as sanções administrativas e o processo administrativo sancionador.

Vimos que o não cumprimento do contrato enseja aplicação de sanções à empresa 
contratada, não se tratando de decisão discricionária dos gestores.

Estudamos os principais tipos de sanção, aprendendo que a multa pode ser aplicada 
cumulativamente com outras penalidades e que a declaração de inidoneidade é 
aplicada nos casos mais graves, impedindo a empresa sancionada de contratar com a 
Administração Pública em todo país.

Aprendemos, também, que pode ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica 
de empresas sancionadas, quando estas forem constituídas com abuso de forma e 
fraude à Lei de Licitações, cabendo aos gestores a adoção de providências para impedir 
a participação dessas empresas no certame.

Finalmente, conhecemos os principais passos do processo administrativo sancionador, 
de modo a resguardar aos administrados as garantias processuais outorgadas pela 
Constituição e a fruição de seus direitos em face do Poder Público.

Enfim, chegamos ao final do nosso curso!! Iniciamos com as relações contratuais da 
administração pública, passamos pelas prorrogações dos contratos, vimos as hipóteses 
de alterações, atualização do valor contratual, execução, inexecução e finalizamos com 
as sanções administrativas e o processo administrativo sancionador. 

Obrigado por ter participado do curso. Espero que tenha sido proveitoso e valido a pena!! 
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