
GEANLUCAS JULIO DE FREITAS
Auditor Estadual de Controle Externo

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

CONTRATO
O FISCAL E O GESTOR DO

E SUAS RESPONSABILIDADES



OBJETIVOS

Apresentar os conceitos e aplicações 

práticas para a gestão e fiscalização dos 

contrato públicos

Por que devemos gerir e fiscalizar?



GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

Para evitar o DESPERDÍCIO buscar EFICIÊNCIA

SOBREPREÇO:  valor que representa a diferença  

a maior entre o preço contratado com o preço de 

mercado. (unitário ou global)

Exemplo: 

Bem de R$ 100,00 adquirido por R$ 120,00 

(R$ 120,00 – R$ 100,00 = R$ 20,00 sobrepreço)



GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

SUPERFATURAMENTO:

Ex. Entrega cinco produtos e fatura dez; utiliza 

material inferior em uma obra.

- Pagamento de quantidade superior ao 

recebido.

- Recebimento de qualidade inferior ao 

contratado.



GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
DOS CONTRATOS



GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

Cada ente deverá regulamentar os procedimentos 

necessários para a realização das atividades de 

gestão e fiscalização de cada contrato 

administrativo.

Para fins desta apresentação, será utilizado o 

procedimentos adotados pela União.

IN MPOG Nº 5/2017 (material complementar)



GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

- verificar a regularidade das obrigações
previdenciárias, fiscais e trabalhistas;

Objetivos: Conjunto de ações para:

- aferir o cumprimento dos resultados previstos 

pela Administração para os serviços contratados;



GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

- assegurar o cumprimento das cláusulas 

avençadas e a solução de problemas relativos ao 

objeto.

- prestar apoio à instrução processual e o 

encaminhamento da documentação pertinente ao 

setor de contratos para a formalização dos 

procedimentos relativos à repactuação, alteração, 

reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual 

aplicação de sanções, extinção dos contratos, 

dentre outras;



GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

O conjunto de atividades de que trata os slides 

anteriores compete ao gestor da execução dos 

contratos, auxiliado pela fiscalização técnica, 

administrativa, setorial e pelo público usuário.



GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

GESTÃO FISCALIZAÇÃO

GESTOR

X 

CONTRATADA

(preposto)

1. TÉCNICA

2. ADMINISTRATIVA

3. SETORIAL

4. PÚBLICO USUÁRIO



CONCEITOS

I - Gestão da Execução do Contrato: é a coordenação 
das atividades relacionadas à fiscalização técnica, 
administrativa, setorial e pelo público usuário, bem 
como dos atos preparatórios à instrução processual e 
ao encaminhamento da documentação pertinente ao 
setor de contratos para formalização dos 
procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a 
prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, 
eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, 
dentre outros; 



CONCEITOS

II - Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de 
avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o 
caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da 
prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de 
níveis mínimos de desempenho estipulados no ato 
convocatório, para efeito de pagamento conforme o resultado, 
podendo ser auxiliado pela fiscalização do público usuário; 

Ex. Nutricionista que recebe os produtos da merenda escolar; 
laudo do engenheiro sobre o andamento da obra.



CONCEITOS

III - Fiscalização Administrativa: é o acompanhamento 
dos aspectos administrativos da execução dos serviços 
nos contratos com regime de dedicação exclusiva de 
mão de obra quanto às obrigações previdenciárias, 
fiscais e trabalhistas, bem como quanto às 
providências tempestivas nos casos de 
inadimplemento; 



CONCEITOS

IV - Fiscalização Setorial: é o acompanhamento da 
execução do contrato nos aspectos técnicos ou 
administrativos, quando a prestação dos serviços 
ocorrer concomitantemente em setores distintos ou 
em unidades desconcentradas de um mesmo órgão ou 
entidade; e 

Ex. Recebimento de produtos da merenda escolar em 
várias escolas.



CONCEITOS

V - Fiscalização pelo Público Usuário: é o 
acompanhamento da execução contratual por pesquisa 
de satisfação junto ao usuário, com o objetivo de 
aferir os resultados da prestação dos serviços, os 
recursos materiais e os procedimentos utilizados pela 
contratada, quando for o caso, ou outro fator 
determinante para a avaliação dos aspectos 
qualitativos do objeto.

Ex. pesquisa com os alunos sobre a qualidade da 
merenda escolar.



ATIVIDADES

A indicação do gestor, fiscal e seus substitutos caberá 
aos setores requisitantes dos serviços ou poderá ser 
estabelecida em normativo próprio de cada órgão ou 
entidade.

O gestor representa à administração e é 
hierarquicamente superior aos fiscais. Tem à última 
palavra sobre o recebimento do objeto contratado.



ATIVIDADES

As atividades de gestão e fiscalização da execução 
contratual devem ser realizadas de forma preventiva, 
rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por 
servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, 
desde que, no exercício dessas atribuições, fique 
assegurada a distinção dessas atividades e, em razão 
do volume de trabalho, não comprometa o 
desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão 
do Contrato. 



ATIVIDADES

O gestor ou fiscais e seus substitutos deverão elaborar 
relatório registrando as ocorrências sobre a prestação 
dos serviços referentes ao período de sua atuação.

Os fiscais deverão receber cópias dos documentos 
essenciais da contratação pelo setor de contratos, a 
exemplo dos Estudos Preliminares, da matriz de riscos, 
do ato convocatório e seus anexos, do contrato, da 
proposta da contratada, da garantia, e demais 
documentos indispensáveis à fiscalização.



ATIVIDADES

Após a assinatura do contrato, sempre que a natureza 
da prestação dos serviços exigir, o órgão ou entidade 
deverá promover reunião inicial para apresentação do 
plano de fiscalização, que conterá informações acerca 
das obrigações contratuais, dos mecanismos de 
fiscalização, das estratégias para execução do objeto, 
do plano complementar de execução da contratada, 
quando houver, do método de aferição dos resultados 
e das sanções aplicáveis, dentre outros. (Registrar em 
ata). Obs. fiscalizar vai além de atestar notas.



ATIVIDADES

O que deve ser mensurado?

I - os resultados alcançados em relação ao contratado, 
com a verificação dos prazos de execução e da 
qualidade demandada;

III - a qualidade e quantidade dos recursos materiais 
utilizados;

II - os recursos humanos empregados em função da 
quantidade e da formação profissional exigidas;



ATIVIDADES

O que deve ser mensurado?

IV - a adequação dos serviços prestados à rotina de 
execução estabelecida;

Qual é o papel do fiscal técnico?

V - o cumprimento das demais obrigações decorrentes 
do contrato; e

VI - a satisfação do público usuário. 



FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

- Avaliar e medir a execução do objeto

- Requerer correções à contratada (faltas, falhas, 

irregularidades constatadas)

- Aferir:  os resultados, a qualidade

- Cumprimento do contrato: utilização de materiais 

e mão de obra com a qualidade contratada

- Receber provisoriamente o objeto



FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

- Apresentar ao representante da contratada a 

avaliação da execução do objeto

- Preposto deverá assinar demonstrando ciência

- Desconformidade em relação à qualidade enseja 

aplicação de sanções, conforme instrumento 

convocatório.



FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

- Pode ser diária, semanal ou mensal

- Registrar ocorrências e encaminhar ao gestor

- Deve ser suficiente para avaliar a qualidade



FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

- Verificar a manutenção dos requisitos de 

habilitação

- União: folha de pagamento, contracheques, 

pagamento de benefícios suplementares (vale 

transporte), rescisão, guias de recolhimento INSS 

e FGTS, exames admissionais e demissionais, 

dentre outros.

- Regularidade fiscal, União, Estado e Município

- CND, FGTS, CNDT



JURISPRUDÊNCIA

O acompanhamento e controle dos contratos 
administrativos devem se dar por meio de processos 
organizados, inclusive com o rol de documentos 
necessários à verificação prévia aos pagamentos, bem 
como devem ser segregados os papéis e 
responsabilidades dos envolvidos na contratação, 
mormente as atividades a serem desenvolvidas pelos 
fiscais de campo e gestores do contrato.

Acórdão (TCU) nº 748/2011 - Plenário



JURISPRUDÊNCIA

A nomeação genérica de servidores para atuarem 
como fiscais, sem especificação dos nomes nem dos 
contratos a serem fiscalizados, contraria o princípio da 
eficiência, por inviabilizar a atribuição de 
responsabilidade específica a determinado servidor.

Acórdão (TCU) nº 3676/2014 - Segunda Câmara



JURISPRUDÊNCIA

O fato de haver assessoramento de terceiros para 
auxiliar o fiscal de contrato não afasta a sua 
responsabilidade pelo atesto de serviços que 
posteriormente se revelem executados com 
imperfeições, quando não existirem projetos 
necessários à realização do objeto contratado.

Acórdão (TCU) nº 2292/2017 - Plenário



JURISPRUDÊNCIA

O fiscal do contrato tem o dever de conhecer os limites 
e as regras para alterações contratuais definidos na Lei 
de Licitações, e, por conseguinte, a obrigação de 
notificar seus superiores sobre a necessidade de 
realizar o devido aditivo contratual, evitando a 
atestação da execução de itens não previstos no ajuste, 
sob pena de ser-lhe aplicada a multa do art. 58, inciso 
II, da Lei 8.443/1992.

Acórdão (TCU) nº 43/2015 - Plenário



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E A  

ENTREGA DOS MATERIAIS



RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento do objeto é realizado mediante 

dois tipos de procedimentos:

1. Recebimento provisório

2. Recebimento definitivo



RECEBIMENTO DO OBJETO

Obras e serviços: (art. 73, Lei nº 8.666/1993) 

Provisoriamente: pelo responsável pela 

fiscalização (termo assinado pelas partes)

Definitivamente: servidor ou comissão 

designados pela autoridade competente (gestor)



RECEBIMENTO DO OBJETO

Compras ou locação de equipamentos: (art. 73, 

Lei nº 8.666/1993) 

Provisoriamente: para verificação posterior da 

conformidade com a especificação

Definitivamente: após a verificação da qualidade



RECEBIMENTO DO OBJETO

Dispensa do recebimento provisório:

Gêneros alimentícios e alimentação preparada

Serviços profissionais

Obras e serviços que não componham aparelhos, 

equipamentos e instalações sujeitos à verificação 

de funcionamento e produtividade, de até 176 mil.



ATIVIDADES

O recebimento provisório dos serviços ficará a cargo 
do fiscal técnico, administrativo ou setorial, quando 
houver, e o recebimento definitivo, a cargo do gestor
do contrato.

O gestor representa à administração e é 
hierarquicamente superior aos fiscais. Tem à última 
palavra sobre o recebimento do objeto contratado.



RECEBIMENTO DO OBJETO

União: 

Recebimento provisório: fiscal técnico, 

administrativo, setorial ou equipe de fiscalização.

Relatório circunstanciado (registro, análise, 

conclusão das ocorrências da execução)

Servidor único: relatório circunstanciado. 

Fiscalização administrativa, técnica e setorial.



RECEBIMENTO DO OBJETO

União: 

Recebimento definitivo: gestor do contrato, 

concretiza o ateste da execução dos serviços

Análise dos relatórios e documentação 

apresentada pelos fiscais

Se houver irregularidade solicitar o saneamento



RECEBIMENTO DO OBJETO

Emitir termo circunstanciado;

Comunicar a contratada para emitir a nota fiscal 

com valor da medição



Quando começa a gestão e 
fiscalização?

PLANEJAMENTO DAS 
CONTRATAÇÕES



PLANEJAMENTO

“ato ou efeito de planejar, criar um plano, para 

otimizar o alcance de um objetivo”

Licitações: anual e de cada contratação

Antecipar problemas e soluções



PLANEJAMENTO ANUAL (MS)

- Tipo de Família: materiais ou serviços

- Descrição do item: descrição sucinta

- Família: tipo da contratação (medicamentos, 

materiais para escritório, combustíveis, etc)

- Quantidade: total para o exercício financeiro



1. Estudos preliminares

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

IN MPOG nº 5/2017.

3. Termo de referência

2. Gerenciamento de riscos



PROCEDIMENTO LICITATÓRIO



Após o planejamento da contratação inicia-se, 

mediante autorização, o procedimento licitatório.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Qual o papel do gestor e fiscal do contrato nessa 

fase da contratação?



- Auxiliar o pregoeiro ou comissão de licitação com 

informações sobre o objeto; 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

- Emitir parecer sobre amostra, quando houver.

- Avaliar, tecnicamente, a adesão da proposta ao 

edital;



A nulidade do processo licitatório induz a 

nulidade do contrato.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Ressalva: dever de indenizar pelo executado até 

a data da decretação da nulidade, desde que o 

contratado não seja responsável pela nulidade 

(art. 59, parágrafo único, Lei nº 8.666/1993)



CONTRATOS ADMINISTRATIVOS



CONCEITOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO:

É uma espécie de contrato, um vínculo jurídico 

em que os sujeitos ativo e passivo comprometem-

se a uma prestação visando Criar, Extinguir ou 

Modificar Direitos na consecução do interesse 

público, seguindo o Regime Público.

Supremacia do interesse público. Desigualdade. 

Verticalidade.



CARACTERÍSTICAS

Não é a modalidade que obriga a formalizar o 

contrato, mas o seu valor. 

Para valores mais baixo poderá ser substituído 

por carta contrato, nota de empenho, ordem de 

serviço, ou documento equivalente. 

(obra até 330 mil, bens e serviços até 176 mil).

- Compra com entrega imediata e integral dos 

bens adquiridos, dos quais não resultem 

obrigações futuras, inclusive assistência técnica.



FORMALIDADES

a) Contrato Escrito. 

Nos termos da minuta, anexo do edital.

Exceções: Contratos de pronta entrega, podem 

ser substituídos por qualquer documento informal, 

que comprove a entrega. 



FORMALIDADES

b) Licitação Prévia/Procedimento (art. 26): 

A regra é a realização de licitação prévia.

Ex. Justificativas do procedimento, valor, escolha 

do credor, ratificação e publicação.

Se a licitação for inexigível ou dispensada será 

necessário utilizar-se do procedimento do art. 26. 



FORMALIDADES

c) Publicação (art.61, parágrafo único):

5º dia útil + 20 dias. Até 5º dia útil do mês subsequente 
para a administração providenciar a publicação, mais 
20 dias para sair publicado.

Art. 110.  Na contagem dos prazos estabelecidos nesta 
Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, 
exceto quando for explicitamente disposto em 
contrário.



JURISPRUDÊNCIA

O estabelecimento dos critérios de reajuste dos 

preços, tanto no edital quanto no instrumento 

contratual, não constitui discricionariedade 

conferida ao gestor, mas sim verdadeira 

imposição, ante o disposto nos arts. 40, inciso XI, 

e 55, inciso III, da Lei 8.666/93, ainda que a 

vigência prevista para o contrato não supere doze 

meses.

Acórdão (TCU) nº 2205/2016 - Plenário



JURISPRUDÊNCIA

Nos contratos administrativos, deve ser incluída 

cláusula específica prevendo penalidades para os 

casos de rescisão e inadimplemento, total ou 

parcial, das obrigações contratuais assumidas.

Acórdão (TCU) nº 807/2008 - Segunda Câmara



JURISPRUDÊNCIA

São consideradas indevidas quaisquer 

alterações em contrato ocorridas após a 

homologação do certame, pois os termos dos 

ajustes firmados com a Administração devem 

obediência ao princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório.

Acórdão (TCU) nº 2588/2010 - Plenário



JURISPRUDÊNCIA

O contrato administrativo deve ser firmado de 

acordo com valor constante da proposta 

vencedora, dado que se vincula aos termos dela 

e do edital.

Acórdão (TCU) nº 2352/2008 - Plenário



CLÁUSULAS CONTRATUAIS



CLÁUSULAS CONTRATUAIS

a) Cláusulas Necessárias: previstas no art. 55, 

Lei nº 8.666/1993 (13 no total)

Quando ausentes → Contrato Nulo, Ilegal. 

II - o regime de execução ou a forma de 

fornecimento;

I - o objeto e seus elementos característicos;



CLÁUSULAS CONTRATUAIS

III - o preço e as condições de pagamento, os 

critérios, data-base e periodicidade do 

reajustamento de preços, os critérios de 

atualização monetária entre a data do 

adimplemento das obrigações e a do efetivo 

pagamento;

IV - os prazos de início de etapas de execução, de 

conclusão, de entrega, de observação e de 

recebimento definitivo, conforme o caso;



CLÁUSULAS CONTRATUAIS

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a 

indicação da classificação funcional programática 

e da categoria econômica;

VIII - os casos de rescisão;

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua 

plena execução, quando exigidas;

VII - os direitos e as responsabilidades das 

partes, as penalidades cabíveis e os valores das 

multas;



CLÁUSULAS CONTRATUAIS

IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em 

caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta 

Lei;

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que 

a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do 

licitante vencedor;

X - as condições de importação, a data e a taxa de 

câmbio para conversão, quando for o caso;



CLÁUSULAS CONTRATUAIS

XII - a legislação aplicável à execução do 

contrato e especialmente aos casos omissos;

XIII - a obrigação do contratado de manter, 

durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação.



CLÁUSULAS CONTRATUAIS

b) CLÁUSULAS EXORBITANTES (Art. 58):

Desigualdade entre as partes no contrato, que é 

válida no contrato administrativo. 

Decorrem da supremacia do interesse público.



CLÁUSULAS EXORBITANTES

1. Alteração Unilateral do Contrato (art. 65): 

A administração pode alterar unilateralmente o contrato. 

Se a alteração é feita bilateralmente, não há cláusula 

exorbitante.

Justifica que precisa adequar as cláusulas do contrato para 

atender às necessidades públicas. Princípio da supremacia 

do interesse público.



CLÁUSULAS EXORBITANTES

1ª Hipótese: Alteração Unilateral pela Administração: 

Alteração Unilateral nas Especificações do projeto. 

OBS: Para cima ou para baixo, o acréscimo ou decréscimo 

máximo será de 25%. Exceção: Reforma de Edifício ou 

Equipamento: Acréscimo máximo de 50% em relação ao 

original. 

Alteração qualitativa ou quantitativa do Objeto do contrato, 

que gera a alteração do valor do contrato. 

Ex. Incluir uma rampa de deficiente no projeto.



CLÁUSULAS EXORBITANTES

Equilíbrio econômico-financeiro. Ao realizar alterações 

ao contrato, seja qualitativa ou quantitativa, a 

administração deverá manter o equilíbrio econômico-

financeiro do contrato.

Ex. Aditou 10% quantitativo, adita-se o valor 

proporcionalmente.

OBS: Se a Administração quiser menor quantidade de 

mercadorias e a contratada já tiver adquirido ou produzido 

as mercadorias, terá que pagar pelo que havia estipulado. 

No valor de custo da contratada, mediante apresentação 

de nota fiscal. 



CLÁUSULAS EXORBITANTES

2ª Hipótese: Alteração Bilateral (não é cláusula

exorbitante):

→ Alteração no regime de execução

→ Substituir a Garantia

→ Alteração na forma de pagamento

→ Buscar o equilíbrio econômico-financeiro.



CLÁUSULAS EXORBITANTES

Em contrato administrativo, a Administração só paga ao 

contratado depois de receber o serviço, obra ou 

mercadoria. O Pagamento não poderá ser antecipado. 

O Contratado pode pedir a revisão do contrato para manter 

o equilíbrio econômico-financeiro. Só haverá revisão para 

manter equilíbrio econômico-financeiro se houver fato 

novo.



CLÁUSULAS EXORBITANTES

2. Extinção Unilateral do Contrato (rescisão): 

A rescisão unilateral é a finalização unilateral do 

contrato pela administração, não depende da 

concordância do particular nem do judiciário.



CLÁUSULAS EXORBITANTES

2. Extinção Unilateral do Contrato (rescisão): 

Hipóteses: 

1. Inadimplemento do particular.

2. Razões de interesse público. Deve ser demonstrado. 

Nesse caso deverá ser indenizado em todos os seus 

prejuízos.

Haverá processo administrativo com contraditório e a 

ampla defesa.



CLÁUSULAS EXORBITANTES

3. Fiscalização do Contrato Administrativo: (poder-

dever).



CLÁUSULAS EXORBITANTES

4. Aplicação de Penalidades pela Inadimplência de 

Contratado (art. 87, Lei 8.666/1993):

Exorbita a relação contratual, decorrem do poder 

disciplinar. O contrato é o vínculo especial com a 

administração.

I) Advertência: por escrito, para infrações leves.



CLÁUSULAS EXORBITANTES

II) Multa: penalidade pecuniária. Não se confunde com 

ressarcimento ao erário. O particular ressarce o erário e 

paga a multa. Pode ser cumulada com qualquer outra 

sanção. Ex. Advertência e multa.

III) Suspensão do Direito de Contratar com Poder 

Público, por, no máximo, 2 anos. No caso concreto o 

gestor verificará o prazo da suspensão. 



CLÁUSULAS EXORBITANTES

No caso de suspensão o contratado estará impedido de 

contratar apenas com o Ente que aplicou a penalidade. 

OBS: A aplicação de uma dessas 3 penalidades 

(advertência, multa e suspensão) é realizada de forma 

discricionária pelo administrador, não há um rol de 

hipóteses para aplicação de cada uma dessas 

penalidades. 



CLÁUSULAS EXORBITANTES

IV) Declaração de Inidoneidade da Empresa pelo prazo 

máximo de 2 anos: A Empresa deixa de ser idônea e fica 

impedida de contratar com todos os entes da 

administração. Diferencia-se da Suspensão, que é restrita 

ao ente com o qual a contratada fez o contrato. 

OBS: Reabilitação. devem ser preenchidos alguns 

requisitos: (i) transcorrer o prazo da declaração de 

inidoneidade; (ii) indenizar os prejuízos causados à 

administração (requisitos cumulativos). 



CLÁUSULAS EXORBITANTES

Doutrina majoritária. A inidoneidade impede de contratar 

com toda a administração pública, ou seja, extrapola a 

entidade que penalizou. Por se tratar de penalidade mais 

gravosa, é competente apenas o ministro ou secretário, 

municipal ou estadual.

OBS: Para aplicação da penalidade de declaração de 

inidoneidade da empresa, o contratado deve ter praticado 

conduta que seja tipificada também como crime. 



CLÁUSULAS EXORBITANTES

Celso Antônio: Só a declaração de inidoneidade depende 

de conduta criminosa, a suspensão do direito de contratar 

com o poder público não exige conduta criminosa. 

Não existe ordem de gradação entre as penalidades. 

Então o particular pode, na primeira penalidade aplicada, 

ser suspensa ou declarada inidônea. A aplicação da pena 

deverá obedecer à proporcionalidade.

Na aplicação de qualquer penalidade haverá processo 

administrativo garantindo-se o contraditório e a ampla 

defesa.



CLÁUSULAS EXORBITANTES

5. Ocupação Provisória dos Bens da Contratada:

Garantia da continuidade do serviço público. Situações 

Excepcionais.

Ex. Empresa de transporte público para a execução, a 

administração ocupa os ônibus para manter a prestação do 

serviço público.



JURISPRUDÊNCIA

O não cumprimento do contrato enseja aplicação das 

sanções previstas à empresa contratada, não se tratando 

de decisão discricionária dos gestores. Acórdão (TCU) nº 

2916/2013 - Plenário

A aplicação de multa à empresa pela Administração 

Pública, quando verificada a ocorrência de infração 

especificada em contrato, configura obrigação e não 

faculdade do gestor. Acórdão (TCU) nº 2445/2012 -

Plenário



ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO 
CONTRATUAL



CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

- Duração do Contrato Administrativo:

(art. 57 da Lei 8.666/1993)

Prazo sempre determinado (art. 57, §3º).

A duração máxima será compatível com a

disponibilidade do crédito orçamentário: 12 meses

(lei orçamentária anual).



CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Exceções (prazo maior que 12 meses): 

I) Quando o objeto do contrato estiver previsto no Plano 

Plurianual: Prazo máximo será de até 4 anos. Ex. obras.

II) Prestação Contínua: Se em razão do prazo o preço for 

melhor, nos casos de prestação continuada, o prazo 

máximo do contrato, após prorrogações por períodos 

iguais e sucessivos, será de 60 meses. Ex. serviços de 

informática (software).



CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Exceção da Exceção: em serviços continuados, 

excepcionalmente, por motivos de interesse 

público devidamente justificado e autorizado pela 

autoridade superior, poderão ser prorrogados por 

mais 12 meses, após os 60 meses.

60 + 12 = 72 meses de duração!



CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

III) Aluguel de equipamentos e programas de 

informática: Prazo máximo de 48 meses.

IV) Contratos de Concessão ou Permissão de Serviço 

Público: Podem ter prazos diferenciados, de acordo com a 

lei que cuidar do serviço delegado, a lei que cuida do 

serviço dará o prazo máximo do contrato de concessão ou 

permissão. 

Ex. concessão de rodovias por 30 anos.



CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

- Prorrogação dos contratos.

Dentro dos limites de prazos estabelecidos pela 

lei, o contrato poderá ser prorrogado.

A prorrogação é formal, escrita, não poderá ser

tácita.



ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Requisitos:

1. Previsão no edital;

3. Contrato deve estar dentro da vigência. Não se 

prorroga contrato vencido.

2. Justificativa da vantajosidade da prorrogação;



ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

- Manutenção da margem de lucro

(equilíbrio econômico-financeiro do contrato).

I) Correção Monetária: É apenas a atualização da moeda. 

Já está programada no contrato. Garante o valor real do 

contrato mediante aplicação dos índices de inflação.

Lei nº 10.192/2001, art. 2º, § 1º: É nula de pleno direito 

qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária

de periodicidade inferior a um ano.



ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

II) Reajustamento de Preços: Há uma alteração no custo 

do objeto do contrato. É um índice já previsto no contrato 

para absorver o aumento de custos. Deve ser realizado 

para a manutenção do valor do lucro. 

Ex. Convenção coletiva de trabalho.



ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

III) Recomposição de Preços: Também é em 

razão do aumento de custos, mas não é prevista 

no contrato, é utilizada na hipótese de Teoria da 

Imprevisão. 

O prazo também pode ser recomposto junto com 

o preço.

É a revisão para buscar o equilíbrio econômico-

financeiro do contrato. (Lei nº 8.666.1993, art. 65, 

II, d)



ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Teoria da Imprevisão (gênero): 4 espécies

Fato superveniente, imprevisto, imprevisível e que 

onera excessivamente o contrato para uma das 

partes. 

I) Caso Fortuito e Força Maior. Situações 

imprevisíveis, ou se previsíveis de efeitos 

inevitáveis, que desequilibrem o contrato. Ex. 

Contrato de obra, a chuva estraga uma parte que 

terá de ser refeita.



ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

II) Fato do Príncipe: É a atuação geral e abstrata 

(erga omnes) do Poder Público, que atinge o 

contrato de forma indireta e reflexa. 

Ex. alteração de alíquota de imposto que impacta 

na prestação de um serviço público, aumento da 

cide-combustível onera o contrato de transporte 

público.



ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

III) Fato da Administração: Atuação específica, 

que atinge diretamente o contrato administrativo, 

atinge o seu objeto principal. A administração atua 

no âmbito do contrato, omitindo-se quando 

deveria agir, ou agindo-se quando deveria se 

omitir.

Ex. Não libera a licença ambiental para início de

uma obra.



ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

IV) Interferências Imprevistas: Circunstâncias 

que já existiam ao tempo da celebração do 

contrato, mas só foi descoberta ao tempo da 

execução do contrato.

Ex. Contratou a empresa para executar uma obra 

e durante a execução descobriu que o terreno é 

pantanoso. Nesse caso nenhuma das partes tem 

culpa, não tinha como saber da situação 

preexistente.



ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Traduz-se o “valor inicial atualizado do 

contrato” como o resultante do procedimento 

licitatório ou da contratação direta, atualizado em 

decorrência de recomposição ou equilíbrio 

econômico-financeiro de seu valor (revisão, 

reajuste ou repactuação), ignorando-se eventuais 

acréscimos ou supressões realizados.



EXTINÇÃO DO CONTRATO

FORMAS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO 

ADMINISTRATIVO 

1ª Hipótese: Conclusão do Objeto ou Advento do Termo 

Final do contrato (prazo final) 

2ª Hipótese: Anulação. Decorrente de uma ilicitude, 

ilegalidade de uma das cláusulas do contrato, com efeitos 

ex tunc.

Art. 59, Lei nº 8.666/1993. Efeitos ex tunc, retroativos à 

data de assinatura do contrato.



EXTINÇÃO DO CONTRATO

3ª Hipótese: Desaparecimento do contratado: Por 

circunstâncias alheias à vontade. 

Ex. Falência.

Os contratos administrativos são personalíssimos. 



EXTINÇÃO DO CONTRATO

4ª Hipótese: Rescisão

I) Rescisão Unilateral: A administração rescinde 

unilateralmente o contrato, extinguindo-o. Cláusula 

exorbitante. Hipóteses:

• Descumprimento de Cláusula Contratual: O 

Contratado deverá indenizar a administração. 

• Razões de Interesse Público: Necessidade de 

Indenização para o particular. 



EXTINÇÃO DO CONTRATO

II) Rescisão Judicial. É a hipótese de rescisão provocada 

pelo particular.

Ao particular aplica-se a teoria do contrato não cumprido, 

após 90 dias de inadimplemento da administração poderá 
suspender o contrato. (Lei nº 8.666/1993, art. 73, § 3º)

Ex. Administração deixa de reequilibrar o contrato.



EXTINÇÃO DO CONTRATO

III) Consenso entre as Partes: Rescisão Amigável. 

Distrato. Não há interesse na continuidade da relação 

contratual por ambas as partes.

Obs. Existência de interesse público pela Administração.

IV) Rescisão de direito. Decorre de situação alheia a 

vontade das partes que impede a manutenção do contrato. 

Ex. Contrato para a reforma de prédio, que colapsa e 

destrói tudo, não sobra nada para reformar.



JURISPRUDÊNCIA

A mera variação de preços de mercado não é suficiente 

para determinar a realização de reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato, sendo essencial a presença de uma 

das hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea d, da Lei 

8.666/1993. Diferença entre os preços contratuais 

reajustados e os de mercado é situação previsível, já que 

dificilmente os índices contratuais refletem perfeitamente a 

evolução do mercado.

Acórdão (TCU) nº 1884/2017 - Plenário



JURISPRUDÊNCIA

O reequilíbrio econômico-financeiro de contrato deve estar 

lastreado em documentação que comprove, de forma 

inequívoca, que a alteração dos custos dos insumos do 

contrato tenha sido de tal ordem que inviabilize sua 

execução. Além disso, deve a alteração ter sido causada

pela ocorrência de uma das hipóteses previstas 

expressamente no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 

8.666/1993.

Acórdão (TCU) nº 12460/2016 - Segunda Câmara



JURISPRUDÊNCIA

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 configura irregularidade, por 

afrontar o disposto no art. 79, inciso II, da Lei 8.666/1993.

Acórdão (TCU) nº 740/2013 - Plenário



JURISPRUDÊNCIA

Na demonstração da vantajosidade de eventual 

renovação de contrato de serviços de natureza continuada, 

deve ser realizada ampla pesquisa de preços, 

priorizando-se consultas a portais de compras 

governamentais e a contratações similares de outros 

entes públicos, utilizando-se apenas subsidiariamente a 

pesquisa com fornecedores. Acórdão (TCU) nº 

1604/2017 - Plenário

Instrução Normativa MPOG nº 5/2014



GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

PERGUNTAS?



GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

MUITO OBRIGADO!


