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RESUMO DO CAPÍTULO 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS1 

Contratos da 

Administração 

a) Contratos administrativos: são os ajustes celebrados 

entre a Administração Pública e o particular, regidos 

predominantemente pelo direito público, para execução de 

atividades de interesse público. 

b) Contratos privados da Administração ou contratos 

semi públicos: são os ajustes em que a Administração 

Pública e o particular estão em situação de relativa igualdade, 

regidos predominantemente pelo direito privado. 

 

Fontes normativas e 

competência legislativa 

A União possui competência privativa para legislar sobre 

normas gerais de contratação. Todos os entes federados 

possuem competência para normas específicas. 

A Lei 8.666/1993 dispõe sobre as normas para licitações e 

contratos da Administração Pública. Há, também, inúmeras 

leis especiais que tratam de determinadas modalidades 

contratuais. 

 

Sujeitos do contrato Administração Pública (contratante) e o particular 

(contratado). 

 

Características a) Formalismo moderado; 

b) Bilateralidade; 

c) Comutatividade; 

d) Personalíssimo (intuitu personae); 

e) Desequilíbrio; 

f) Instabilidade. 

 

Formalização do contrato 

e garantias 

Pode ser feita com ou sem instrumento contratual, conforme 

art. 62 da Lei 8.666/1993. 

 

                                                           
1 Conforme as disposições da lei. 8.666/93 
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Cláusulas exorbitantes Conferem prerrogativas à Administração e sujeições ao 

contratado, independentemente de previsão editalícia ou 

contratual. Exemplos: 

a) alteração unilateral; 

b) rescisão unilateral; 

c) fiscalização; 

d) aplicação de sanções; 

e) ocupação provisória. 

 

Equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos 

Reajuste As características do reajuste são: 

a) cláusula contratual; 

b) incide sobre as cláusulas econômicas 

do contrato (valor do contrato); 

c) refere-se aos fatos previsíveis; 

d) “preserva” o equilíbrio econômico-

financeiro do contrato; e 

e) depende da periodicidade mínima de 

12 meses, contados da data de 

apresentação da proposta ou do 

orçamento a que a proposta se referir. 

 

Revisão As características da revisão são: 

a) decorre diretamente da lei (incide 

independentemente de previsão 

contratual); 

b) incide sobre qualquer cláusula 

contratual (cláusulas regulamentares ou 

econômicas); 

c) refere-se aos fatos imprevisíveis ou 

previsíveis, mas de consequências 

incalculáveis; 
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d) “restaura” o equilíbrio econômico-

financeiro do contrato; e 

e) não depende de periodicidade 

mínima. 

 

Atualização 

financeira 

Tem o objetivo de preservar o valor do 

contrato em razão da inflação. 

Repactuação Ao contrário do reajuste, em que as 

partes estipulam o índice que reajustará 

automaticamente o valor do contrato, a 

repactuação é implementada mediante a 

“demonstração analítica da variação dos 

componentes dos custos do contrato”. 

 

Duração dos contratos – Contratos por prazo certo e contratos por escopo; 

– Regra geral da duração: vigência do crédito orçamentário. 

Exceções (exemplos): 

a) projetos previstos no Plano Plurianual; 

b) serviços contínuos; 

c) aluguel de equipamentos e utilização de programas de 

informática; 

d) contratações previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e 

XXXI do art. 24 da Lei 8.666/1993. 

 

Prorrogação dos 

contratos 

Requisitos: 

a) justificativa por escrito; 

b) autorização da autoridade competente para celebração do 

contrato; 

c) manutenção das demais cláusulas do contrato; 

d) necessidade de manutenção de equilíbrio econômico-

financeiro do contrato; 

e) a prorrogação somente pode ocorrer nos casos 

expressamente previstos na Lei. 
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TCU exige a previsão da prorrogação no edital e no contrato. 

 

Inexecução contratual – Inexecução culposa: 

a) exceção de contrato não cumprido (exceptio non 

adimpleti contractus); 

– Inexecução sem culpa: 

a) teoria da imprevisão: é aplicada aos eventos imprevisíveis, 

supervenientes e extracontratuais de natureza econômica 

(álea extraordinária econômica), não imputáveis às partes, 

que desequilibram desproporcionalmente o contrato; 

b) fato do príncipe: é o fato extracontratual praticado pela 

Administração que repercute no contrato administrativo; 

c) caso fortuito e força maior. 

 

Extinção dos contratos Os contratos administrativos normalmente se extinguem pelo 

decurso do prazo contratual ou pela execução do objeto. No 

entanto, a extinção do contrato pode ocorrer de forma 

prematura quando houver impossibilidade de continuidade 

do ajuste (rescisão culposa ou não), bem como quando 

constatada ilegalidade na licitação ou no próprio contrato 

(anulação do contrato). 

 

Sanções administrativas a) advertência (infrações leves); 

b) multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou 

no contrato (infrações médias); 

c) suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração por até dois 

anos (infrações graves); e 

d) declaração de inidoneidade (infrações gravíssimas). 

 

Controle das licitações e 

dos contratos 

– Controle interno: a Administração, no exercício da 

autotutela, deve anular as licitações e os contratos 

administrativos ilegais e pode revogar certames e extinguir 

ajustes por razões de interesse público; 
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– Controle externo: será exercido pelo Poder Judiciário e 

pelo Poder Legislativo, com auxílio do respectivo Tribunal 

de Contas. É inadmissível o controle externo dos contratos a 

partir dos critérios de conveniência e oportunidade, sob pena 

de violação do princípio da separação de poderes. 

 

Responsabilidade civil Responsabilidade 

primária do 

contratado e 

responsabilidade 

subsidiária do 

Estado pela má 

execução do 

contrato 

Nas contratações em geral, a 

responsabilidade civil da contratada é 

subjetiva, exigindo, portanto, a 

comprovação de dolo ou culpa. Todavia, 

no caso das concessões de serviços 

públicos, as concessionárias respondem 

objetivamente pelos danos causados aos 

usuários e não usuários dos serviços. 

 

Responsabilidade 

do Estado nas 

terceirizações 

pelos encargos 

trabalhistas e 

previdenciários 

– Encargos previdenciários: a 

legislação impõe a responsabilidade 

solidária entre a Administração Pública 

e o contratado; 

– Encargos trabalhistas: a eventual 

responsabilidade da Administração 

Pública é subsidiária e está condicionada 

à demonstração de omissão culposa na 

fiscalização do cumprimento das 

obrigações contratuais e legais da 

prestadora de serviço como 

empregadora. 

 

Responsabilidade 

pessoal do 

parecerista nas 

licitações 

A responsabilidade pela emissão do 

parecer somente é possível quando 

comprovado erro grosseiro ou o dolo do 

parecerista. 

 

Diferenças entre 

convênios administrativos 

e contratos 

– Quanto aos 

interesses 

envolvidos nos 

ajustes 

– Contratos: existência de interesses 

contrapostos das partes; 

– Convênios: são caracterizados pela 

comunhão de interesses dos 

conveniados. 

 

– Quanto à 

remuneração 

– Contratos: os contratados recebem 

remuneração pela prestação de 
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determinado objeto e o valor, ao 

ingressar no patrimônio privado, deixa 

de ser considerado “dinheiro público”; 

– Convênios: o valor repassado pelo 

Poder Público ao particular continua 

sendo reputado “dinheiro público”. 

 

– Quanto à 

necessidade de 

licitação 

– Contratos: em regra, depende de 

licitação prévia; 

– Convênios: não depende de licitação. 

– Quanto ao prazo – Contratos: celebrados, sempre, por 

prazo determinado; 

– Convênios: admite-se que os ajustes 

não estabeleçam prazo determinado, não 

obstante seja recomendável a fixação de 

sua duração para fins de planejamento e 

controle. 

____________ 

Oliveira, Rafael Carvalho Rezende 

Curso de direito administrativo / Rafael Carvalho Rezende Oliveira. – 7. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São 

Paulo: MÉTODO, 2019. 

 

 

 


