
 
 

 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS  

 

 Conceito: é a convenção estabelecida entre duas ou mais pessoas 

para constituir, regular ou extinguir entre elas uma relação jurídica 

patrimonial, tendo sempre a participação do Poder Público, visando à 

persecução de um interesse coletivo, sendo regido pelo direito público. É o 

ajuste que a Administração Pública firma com o particular ou outro ente 

público, para a consecução de interesse coletivo. 

 

 Características: 

 é um negócio jurídico; 

 exige a participação do Poder Público; 

 consensual (consubstanciado em acordo de vontades); 

 formal (ex: expressa por escrito e com requisitos especiais – 

art. 60, parágrafo único); 

 oneroso (remunerado na forma convencionada); 

 comutativo (compensações recíprocas e equivalentes para as 

partes); 

 sinalagmático (reciprocidade de obrigações); 

 personalíssimo (intuitu personae); 

 licitação prévia, salvo as hipóteses excepcionais previstas em lei; 

 contrato de adesão (as cláusulas são impostas unilateralmente) 

 

 Formalidades:  



 
 

 formalização por instrumento de contrato é obrigatória nas 

contratações nos limites da concorrência e da tomada de preços, mesmo que 

tenha ocorrido dispensa ou inexigibilidade de licitação, sendo facultativo nos 

demais casos, podendo o administrador optar por carta-contrato, nota de 

empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de 

serviço (art. 62); 

 não se admite contrato verbal, exceto o de pronta entrega, o 

pronto pagamento e o que não ultrapassar a 5% do valor do convite (art. 

60, parágrafo único); 

 a publicação resumida do contrato na imprensa oficial é 

requisito obrigatório para sua eficácia, correndo a cargo da Administração 

(art. 61, parágrafo único). 

 

 Cláusulas necessárias (art. 55 da Lei nº 8.666/93): 

consideradas cláusulas indispensáveis, obrigatórias em todo contrato 

administrativo, sob pena de nulidade, as seguintes: 

 o objeto e seus elementos característicos; 

 o regime de execução ou a forma de fornecimento; 

 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; 

 os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de 

entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso; 

 o crédito através do qual correrá a despesa, com a indicação da 

classificação funcional programática e da categoria econômica; 

 as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, 

quando exigidas; 



 
 

 os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades 

cabíveis e os valores das multas; 

 os casos de rescisão e o reconhecimento dos direitos da 

Administração, em caso de rescisão administrativa, prevista no art. 77 da 

citada lei; 

 as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para 

conversão, quando for o caso; 

 a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou 

a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor; 

 a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos 

casos omissos; 

 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; 

 foro competente para as ações referentes ao contrato será a sede 

da Administração. 

 

DICA IMPORTANTE: A garantia é exigida pela Administração, 

entretanto quem decide a forma de prestá-la é o contratado, 

podendo escolher uma das hipóteses previstas na lei: caução 

em dinheiro, título da dívida pública, fiança bancária e seguro 

garantia. O valor da garantia deve corresponder a até 5% do 

valor do contrato, exceto quando o contrato for de grande 

vulto, alta complexidade e riscos financeiros consideráveis em 

que essa garantia poderá chegar a 10% do valor do contrato. 

 

 Duração do contrato administrativo (art. 57): todo contrato 

administrativo deve ter prazo determinado e a sua duração deve 

corresponder à disponibilidade dos créditos orçamentários, exceto: 



 
 

 quando o objeto estiver previsto no Plano Plurianual (PPA); 

 quando tratar-se de prestação de serviços a serem executados de 

forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e 

sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais 

vantajosas para a Administração, limitada a 60 meses, admitindo-se, em 

caráter excepcional, devidamente justificado e com autorização da 

autoridade superior, a prorrogação por até 12 meses; 

 no aluguel de equipamentos e à utilização de programas de 

informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 meses, 

após o início da vigência do contrato. 

 

Cláusulas Exorbitantes - São aquelas que exorbitam, que excedem, que 

ultrapassam o padrão comum dos contratos em geral, para consignar uma 

vantagem para a Administração Pública, referem-se a certas prerrogativas da 

Administração que a colocam numa situação de superioridade em relação ao 

particular contratado,  são:      (OBS:  não seriam lícitas no contrato particular) 

a) Modificação unilateral – deve ser feita por termo de aditamento – art. 65 e 

segts. 

b) Rescisão unilateral  - sem culpa do contratado, cabe indenização; 

c) Fiscalização – art. 67 

d) Aplicação de sanções – multas, advertências, suspensão de participações em 

licitações e contratos, para atraso e inexecução do contrato. 

e) Ocupação provisória de móveis e imóveis – quando houver faltas contratuais e o 

serviço for essencial 

 

OBS. Cláusula da exceção de contrato não cumprido – exceptio non adimpleti 

contractus – particular não pode interromper imediatamente a prestação do serviço 

sob alegação de não estar recebendo os pagamentos devidos, salvo se atrasarem 

mais de 90 dias, exceto caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 

interna ou guerra – art. 78, XV  (aplicabilidade de forma diferenciada) 



 
 

 

Teoria da Imprevisão – consiste no reconhecimento de que eventos novos, 

imprevistos e imprevisíveis pelas partes e a elas não imputadas, refletindo sobre a 

economia ou na execução do contrato, autorizando sua revisão para ajustá-lo à sua 

situação superveniente, a antiga cláusula rebus sic stantibus.    Fato superveniente 

e imprevisível  - ex.: 

a) Força maior e caso fortuito (ato do homem ou fato da natureza) 

b) Fato do príncipe – determinação estatal superveniente e imprevisível que onera 

o contrato, repercutindo indiretamente sobre ele. 

c) Fato  da Administração – provém de uma atuação estatal que incide diretamente 

sobre o contrato, impedindo a sua execução nas condições inicialmente 

estabelecidas. 

 

- Tanto o Fato do Príncipe como o Fato da Administração provém de uma 

determinação estatal.   A diferença é que o fato do príncipe incide sobre toda a 

sociedade (ex. imposto) e o fato da administração incide sobre uma fato 

diretamente (ex. não desapropriação) 

 

d) Interferências imprevistas – fatos materiais imprevistos, existentes ao tempo da 

celebração do contrato mas só verificadas ao tempo da sua execução. (ex. 

diversidade do terreno conhecida só na execução da obra) 

 

Formas de extinção: 

I)   Conclusão do objeto; 

II)  Rescisão (art. 79): 

a) Rescisão administrativa – promovida por ato unilateral da Administração, por 

inadimplência ou por interesse público (neste caso cabe indenização)  -  art. 78, 

incisos I a XII e XVII da Lei 8.666/93; 

b)  Rescisão amigável  -  por acordo mútuo mediante distrato – art. 79, II da Lei 

8.666/93;  



 
 

c)  Judicial: art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei 8.666/93;  

d)  de pleno direito – acontece independentemente da manifestação de vontade das 

partes, por fato superveniente que impede a manifestação (ex. falecimento do 

contratado, dissolução da sociedade, perecimento do objeto) 

III)  Anulação:  quando se verificar ilegalidade (ex. contrato realizado sem 

concorrência) – art. 59 

 

ANOTAÇÕES DA AULA 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

QUESTÕES SOBRE O TEMA 

 

01.Direito Administrativo  Contratos Administrativos 

Ano: 2017 

Banca: FCC 

Órgão: DPE-RS 

Prova: Técnico - Logística 

Os contratos administrativos possuem peculiaridades em relação aos contratos 

regidos exclusivamente pelo Direito Privado, entre os quais as denominadas 

cláusulas exorbitantes, tais como  

a)aquelas que conferem à Administração contratante a prerrogativa de rescindir 

unilateralmente o contrato, descabendo, em qualquer hipótese, indenização ao 

contratado.  

b)a possibilidade do contratado interromper a execução do objeto contratual na 

hipótese de ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro.  

c)a prerrogativa conferida à Administração de alterar o objeto contratual para 

melhor atendimento do interesse público, assegurada a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro.  

d)a impossibilidade de alterações quantitativas ao objeto, em atenção ao princípio 

da vinculação ao instrumento convocatório.  

e)a possibilidade de retenção, pela Administração, de créditos decorrentes do 

contrato até o limite dos prejuízos a esta causados.  

02.Direito Administrativo  Contratos Administrativos 

Ano: 2017 

Banca: FCC 

Órgão: TRE-PR 

Prova: Técnico Judiciário - Área Administrativa 

Partindo do conceito de contrato administrativo e das características que o 

predicam, bem como considerando a variedade de relações jurídicas de outras 
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naturezas que a Administração pública pode travar, NÃO são exigências ou 

consequências dos contratos de locação por esta firmados:  

a)necessidade de realização de licitação salvo configuração de hipótese de dispensa 

ou inexigibilidade do certame.  

b)submissão aos princípios que norteiam a Administração pública, mesmo se 

tratando de contratos regidos pelo direito privado.  

c)necessidade de formalização de alteração contratual de valor ou objeto, desde 

que mantida a finalidade da avença.  

d)necessidade de formalização de procedimento de dispensa de licitação, caso se 

configure hipótese legal que autorize a não realização do certame sob esse 

fundamento.  

e)submissão aos prazos de vigência contratual aplicáveis aos contratos 

administrativos, na forma estabelecida pela Lei n° 8.666/1993.  

03.Direito Administrativo  Contratos Administrativos 

Ano: 2017 

Banca: FCM 

Órgão: IF Baiano 

Prova: Assistente em Administração 

Considerando os contratos administrativos na Administração Pública, 

é INCORRETO afirmar que 

a)a administração pública tem a faculdade de exigir a prestação de garantia nos 

contratos de obras, serviços e compras, cabendo ao contratado a escolha da 

modalidade de garantia. 

b)a declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, 

impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de 

desconstituir os já produzidos. 

c)a administração pública ocupa posição privilegiada em relação ao particular, 

gozando de algumas prerrogativas que lhe são atribuídas por lei, dada a 

prevalência do interesse público sobre o privado. 
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d)a equação econômico-financeira do contrato serve de parâmetro fundamental 

para a definição da melhor proposta para a administração na fase de licitação, mas 

não impede que haja variações posteriores, permitindo ao contratado a rescisão 

unilateral administrativa da avença. 

e)o termo de contrato é dispensável e facultada a sua substituição por 

instrumentos hábeis, a critério da administração e independentemente de seu 

valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, 

dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. 

04.Direito Administrativo  Contratos Administrativos 

Ano: 2017 

Banca: FEPESE 

Órgão: JUCESC 

Prova: Técnico em Atividades Administrativas 

Para fins da Lei 8.666/1993, o ajuste entre órgãos ou entidades da Administração 

Pública e particulares em que haja acordo de vontades para a formação de vínculo 

e a estipulação de obrigações recíprocas considera-se: 

a)Licitação. 

b)Contrato. 

c)Alienação. 

d)Empreitada integral. 

e)Empreitada por preço global. 

05.Direito Administrativo  Contratos Administrativos 

Ano: 2017 

Banca: OBJETIVA 

Órgão: SAMAE de Caxias do Sul - RS 

Prova: Assistente 

Segundo a Lei nº 8.666/1993 - Lei das Licitações, a duração dos contratos 

administrativos ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, 

exceto quanto aos relativos, entre outros: 
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I - Aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no 

Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da 

Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório. 

II - À prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão 

ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à 

obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 

60 meses. 

III - Ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, 

podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 meses após o início da 

vigência do contrato. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 

a)Somente o item I. 

b)Somente o item II. 

c)Somente os itens I e II. 

d)Somente os itens II e III. 

e)Todos os itens. 

06.Direito Administrativo  Contratos Administrativos 

Ano: 2017 

Banca: FCC 

Órgão: ARTESP 

Prova: Agente de Fiscalização 

Nos termos da Lei n° 8.666/1993, os contratos administrativos  

a)tem, como uma de suas cláusulas necessárias, o crédito pelo qual correrá a 

despesa, sendo prescindível a indicação da classificação funcional programática e 

da categoria econômica.  

b)tem, como uma de suas cláusulas necessárias, a legislação aplicável à execução 

do contrato, exceto a legislação aos casos omissos.  

c)não estão sujeitos, em qualquer hipótese, às normas de direito privado.  
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d)quando decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação devem atender 

aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta.  

e)estão sujeitos, concomitantemente às normas de direito público, à teoria geral 

dos contratos.  

07.Direito Administrativo  Licitações e Lei 8.666 de 1993. 

Ano: 2017 

Banca: FUNDEP (Gestão de Concursos) 

Órgão: UFVJM-MG 

Prova: Assistente em Administração 

________________ devem estabelecer com clareza e precisão as condições para 

sua execução, expressas em cláusulas que definam direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da 

proposta a que se vinculam. 

Assinale a alternativa que completa o enunciado. 

a)Os contratos 

b)As composições 

c)Os trabalhos ordinários 

d)As nomeações das diretorias 

08.Direito Administrativo  Contratos Administrativos 

Ano: 2017 

Banca: FCC 

Órgão: TRT - 24ª REGIÃO (MS) 

Prova: Técnico Judiciário - Área Administrativa 

Considere a seguinte situação hipotética: em determinado contrato administrativo 

celebrado entre o Estado do Mato Grosso e a empresa vencedora do certame, 

decide o ente contratante aplicar multa de mora à contratada em razão de atraso 

injustificado na execução contratual. A multa aplicada no caso narrado, 

considerando as disposições da Lei no 8.666/1993, 
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a)não impede a rescisão unilateral do contrato, e não inviabiliza a aplicação de 

outras sanções previstas na referida Lei.  

b)impede a rescisão unilateral do contrato, bem como a aplicação de outras 

sanções previstas na referida Lei.  

c)não impede a rescisão unilateral do contrato, mas inviabiliza a aplicação de 

outras sanções previstas na referida Lei.  

d)impede a rescisão unilateral do contrato, mas não inviabiliza a aplicação de 

outras sanções previstas na referida Lei.  

e)será válida e regular, independentemente de seu valor, ainda que não esteja 

expressamente prevista no instrumento convocatório ou no contrato 

administrativo.  

09.Direito Administrativo  Contratos Administrativos 

Ano: 2017 

Banca: CESPE 

Órgão: TRE-PE 

Prova: Técnico Judiciário - Área Administrativa 

      Determinado órgão público formalizou contrato com uma instituição 

educacional para o treinamento de vinte turmas de servidores em conteúdos de 

direito administrativo, no montante de R$ 300.000, durante dois anos. 

Com referência a essa situação, assinale a opção correta acerca da execução do 

contrato. 

a)A prestação de garantia, prevista em instrumento convocatório, poderá ser 

exigida no valor de R$ 18.000, mediante caução em dinheiro ou títulos da dívida 

pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 

b)O órgão público será responsável por eventual inadimplência da instituição 

educacional referente a encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e(ou) 

comerciais decorrentes da execução do contrato, até o limite de R$ 75.000, 25% do 

valor contratado. 

c)A rescisão contratual por ato unilateral do órgão público devido a atraso 

injustificado da instituição no início do treinamento das turmas gera devolução da 
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garantia formalizada no ato do contrato até o limite de valor de uma turma, ou 

seja, R$ 15.000. 

d)Prevendo cortes orçamentários e para garantir a realização do treinamento de 

turmas no exercício seguinte, o órgão poderá antecipar o pagamento de até dez 

turmas, no total de R$ 150.000, com os recursos do exercício vigente. 

e)O órgão poderá requerer a redução do treinamento de quatro turmas, com a 

redução de R$ 60.000 no valor do contrato, e a instituição será obrigada a aceitar o 

referido ajuste nas mesmas condições contratuais. 

10.Direito Administrativo  Contratos Administrativos 

Ano: 2017 

Banca: IADES 

Órgão: Fundação Hemocentro de Brasília - DF 

Prova: Técnico Administrativo 

A respeito da característica do contrato administrativo referente à relação que as 

partes estabelecem inicialmente para a remuneração justa do objeto do contrato, 

durante toda sua execução, assinale a alternativa correta. 

a)Reajuste de preço. 

b)Equilíbrio financeiro. 

c)Controle do contrato. 

d)Cláusulas exorbitantes. 

e)Alteração unilateral de contrato. 

 

Respostas    01:     02:     03:     04:     05:     06:     07:     08:     09:     10:     
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