
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE 
CONTRATOS
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- Contrato Administrativo

- Origem

- Ato administrativo negocial.

- Origem no Direito Civil – contrato privado –
reciprocidade de partes - sinalagmático. Administração
como se particular fosse.

- Conceituação

A Lei de Licitações considera contrato todo e qualquer
ajuste celebrado entre órgãos ou entidades da
Administração Pública e particulares, por meio do
qual se estabelece acordo de vontades, para
formação de vínculo e estipulação de obrigações
recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. (Art.
2º, Parágrafo único, da Lei nº 8.666/93)
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- Relação: Estado X Particular.

- Regulam-se por suas cláusulas, pelas normas da Lei
de Licitações e pelos preceitos de direito público.

- Na falta desses dispositivos, são regidos por princípios
da teoria geral dos contratos e das disposições de direito
privado (art. 54, Lei de Licitações).

- Caráter eminentemente público, baseado em
prerrogativas da Administração – Cláusulas exorbitantes

“Contrato administrativo é o ajuste que a Administração
pública, agindo nessa qualidade, firma com particular ou
outra entidade administrativa para a consecução de
objetivos e interesse público, nas condições
estabelecidas pela própria Administração.” (MEIRELLES,
Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 25. ed. São
Paulo:Malheiros, 2000, p. 199/200);



4

- Termo de Contrato e substitutos:

Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos
de concorrência e de tomada de preços, bem como nas
dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam
compreendidos nos limites destas duas modalidades de
licitação, e facultativo nos demais em que a Administração
puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como
carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização
de compra ou ordem de execução de serviço.

Obs.: Contrato verbal. Art. 60. Parágrafo único. É nulo e de
nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo
o de pequenas compras de pronto pagamento, assim
entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por
cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a"
desta Lei, feitas em regime de adiantamento.



5

Conteúdo

Clausulas necessárias – Art. 55 c/c art. 61, Lei nº
8.666/93
a) Preâmbulo – art. 61
b) Objeto – art. 38
c) Regime de execução / fornecimento – art. 6º, inciso VIII
d) Forma de pagamento e atual. monetária – atraso
e) Prazo de início, conclusão, entrega – art. 6º, XI, arts. 73
f) Valor contratual, reajuste e repactuação
g) Recursos orçamentários /financeiros – art. 7º e 15, LC e

art. 16, LRF;
h) Garantia contratual – art. 56
i) Recebimento do objeto – art. 73
j) Direitos da A.P. na rescisão – art. 79
k) Responsabilidades das Partes
l) Penalidades cabíveis – art. 86
m) Recurso administrativo – art. 109, “e”
n) Foro contratual
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Obs.: Cláusulas essenciais devem ser prescritas mesmo
quando da substituição do contrato na forma do art. 62.

Carta-contrato, nota de empenho, autorização de compra
ou ordem de execução de serviço são documentos mais
simples utilizados para substituição de contratos. A esses
instrumentos aplicam-se, no que couber, exigências do
termo de contrato. Exemplo: descrição do objeto, preço,
prazos, condições de execução, condições de pagamento,
regime de execução, obrigações e direitos das partes,
dentre outras. (Manual de Licitações e Contratos do
Tribunal de Contas da União)

Obs.: A redação das cláusulas não deve se ater à mera
reprodução da lei – deve haver descrição objetiva de
aspectos que auxiliem a gestão e fiscalização dos
contratos (aplicação de penalidades, motivos de rescisão,
etc.)
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Obs.: Boa prática de gestão e fiscalização – adoção de
Minutas de Editais e Contratos padronizados contendo
todas as especificações necessárias
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Duração dos Contratos

Vigência é o período em que os contratos firmados
produzem direitos e obrigações para as partes
contratantes.

Adstrita aos respectivos créditos orçamentários, em
observância ao princípio da anualidade do orçamento.
(relação de despesa do contrato) – Art. 57, caput.
Obs.: Plano plurianual; serviços continuados; informática.

Art. 57, § 3º - É vedado o contrato com prazo de
vigência indeterminado. (Obs.: Adm. Como usuária de
serviços públicos)

A vigência dos créditos orçamentários inicia-se em 1º de
janeiro e finda em 31 de dezembro de cada exercício
financeiro, ou seja, coincide com a vigência do ano civil.
(art. 34 da Lei nº 4.320/64)
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Obs.: Possibilidade de a vigência ultrapassar o exercício no
caso de fornecimento desde que seja integralmente
empenhado e inscrito em restos a pagar para o exercício
subsequente.

Serviços continuados – Art. 57, II.
- 60 meses + 12 meses
- Aqueles que não podem sofrer solução de continuidade
sob pena de prejuízo de continuidade sob pena de prejuízo
à Administração Pública;
- Consubstanciam uma necessidade perene da
Administração;
- As peculiaridades do caso concreto definem a
continuidade.

Obs.: Boa prática administrativa – Edição de ato normativo
indicando expressamente os serviços considerados
contínuos. Obs.: possibilidade de se estabelecer contrato
em prazo superior a 12 meses e prorrogação em prazo
distinto.
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Alteração (art. 65)

I - unilateralmente pela Administração:

- Art. 58, I, e 65, I, “a” e “b”

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.

- Alteração Quantitativa X Alteração Qualitativa
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II - por acordo das partes:
- Art. 65, II.

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 área econômica extraordinária e
extracontratual.

- 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. Obs.: Não compensação
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Fluxo exemplificativo:
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Equilíbrio Econômico-financeiro:

- Direito garantido constitucionalmente - art. 37, XXI

- Manutenção de condições de serviço/Objeto X
Valor/Preço da proposta

- Rebus sic stantibus – presunção de inalterabilidade de
situação fática – Teoria da Imprevisão

- Momento que se estabelece a relação: Edital –
Proposta

- Tanto para o contratado quanto para o Poder Público
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Instrumentos de manutenção do Equilíbrio
Econômico-financeiro - Reequilíbrio:

I – Reajuste/Reajustamento:

- Preservação do valor do contrato em razão da inflação
(arts. 55, III, e 40, XI) – álea previsível;

- Especificação prévia – Previsão contratual

- Eleição de índice (ex.: IGPM, INPC) – Lei nº 10.192/01;

- Anualidade (A partir da?).
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II - Repactuação:

- Espécie de reajuste;
- Demonstração analítica de alteração de preços referentes
aos custos e insumos componentes do contrato (ex.: mão de
obra);
- Desvinculado a índice determinado – não pode ser calculado
por índice específico;
- Contratos de serviços contínuos;
- 12 meses: da data de apresentação da proposta na sessão
pública; da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de
trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da
proposta; da data do fato que gerou a concessão da última
repactuação.
- Deve ser pleiteada;
- Depende de previsão contratual.
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II - Revisão:

- Art. 65, II, d.
- Fato posterior alheio à vontade das partes
supervenientes e imprevisíveis (caso fortuito ou força
maior) ou previsíveis, mas de consequências
incalculáveis (álea extraordinária e extracontratual);
- Direito do contratado e dever do Estado;
- Incide não apenas em cláusulas econômicas, mas
também em relação às cláusulas regulamentares. (ex.:
prorrogação de prazo);
- Independe de previsão contratual;
- Não há que se falar em periodicidade;
- Condicionada à demonstração da existência do fato e
sua repercussão na execução do contrato, que o tornou
excessivamente oneroso.



- FISCALIZAÇÃO

- Ultrapassadas as fases interna e externa do
procedimento licitatório, efetivamente formalizado o
contrato, advém a sua execução e a consequente
necessidade de gestão e fiscalização - acompanhamento
e verificação de resultados da execução contratual quanto
a qualidade, quantidade, prazos e demais obrigações.

- Arts. 58, III, e 67 da Lei 8.666/93 pela prerrogativa de
acompanhamento e fiscalização dos contratos como
poder-dever administrativo, não como faculdade ou
discricionariedade.



- ROTINAS:
A gestão e fiscalização dos contratos demandam o
registro de eventuais ocorrências verificadas, a
comunicação aos responsáveis e a adoção de
providências.

- DIVISÃO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE FISCAL E
GESTOR:
A doutrina defende a relevância da distinção entre a
figura do gestor e a do fiscal do contrato e os órgãos de
controle a evidenciam como boa prática administrativa.



Ao FISCAL do contrato é própria uma visão técnica do
objeto; examinar, inspecionar, vistoriar, verificar e medir a
execução; realizar acompanhamento in loco; apontar,
registrar e informar irregularidades; aferir e atestar a
nota fiscal;

Ao GESTOR é próprio uma visão global do contrato;
planejamento, organização e administração; gestão e
solicitação quanto a prazos.

O GESTOR/FISCAL deve ser capacitado – por formação
acadêmica ou técnica, independentemente de formação
específica – para desempenho de suas atividades – além
de que lhe devem ser asseguradas condições
adequadas de trabalho em relação à complexidade e
volume de atividades para o bem da gestão



- Possibilidade de contratação de TERCEIROS:

É possível a contratação de terceiros para auxílio à gestão
e fiscalização – em assistência e subsídio de informações
ao gestor do contrato.

- Vedação à gestão/fiscalização:

Não podem fiscalizar: responsável pelo procedimento de
contratação; servidor que guarde conflito de interesses
com a execução contratual.
Obs.: segregação de funções no âmbito das
administrações públicas.



- DESIGNAÇÃO DO GESTOR/FISCAL

A designação do gestor deve ser prévia ou
concomitante ao início da vigência contratual, por meio
de ato formal, com definição expressa de suas
atribuições.

Deve ser designado um gestor para cada contrato, com
indicação de substitutos no caso de impedimento de
qualquer ordem.



- CARACTERÍSTICAS:

A gestão de contratos não é atividade meramente
formal – demanda registro e documentação do
cumprimento efetivo das exigências do contrato através
de processos organizados.

A atividade compreende algumas fases e ações, tais
como:
ORIENTAÇÃO - por meio de normas e diretrizes;
FISCALIZAÇÃO - por meio da verificação e confirmação
do cumprimento das obrigações;
INTERDIÇÃO – Pela paralização da execução do contrato
por desacordo com o pactuado;
INTERVENÇÃO – Pela administração assumir a execução
do contrato, e ainda, pela aplicação de penalidades – por
descumprimento de obrigações



- PROCESSO DE PAGAMENTO:

O GESTOR/FISCAL é partícipe no processo de
pagamento pela liquidação da despesa, o atesto da
nota fiscal, verificação de medições e entregas de
bens e serviços;

- Aspectos:

- objeto pelo qual se deve pagar;
- a importância a ser paga;
- a quem se deve pagar.

- Referências: contrato, a nota de emprenho e
comprovantes de entrega do bem ou prestação do
serviço – de acordo como estabelecido de suas rotinas
de gestão/fiscalização.



- OUTRAS ATRIBUIÇÕES:

O GESTOR/FISCAL deve zelar também pelo
cumprimento por parte do contratado por seus encargos
– fiscais, trabalhistas, previdênciários, dentre outros -
podendo a administração, inclusive, ser responsabilizada
pela omissão.

O gestor, por fim, ante a responsabilidade de
acompanhamento e fiscalização é responsável pelo
recebimento do objeto, na forma do colocado pela Lei
8.666/93, arts. 72 e 74.



- POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO:

Art. 82, Lei nº 8.666/93:

Art. 82. Os agentes administrativos que praticarem atos
em desacordo com os preceitos desta Lei ou visando a
frustrar os objetivos da licitação sujeitam-se às sanções
previstas nesta Lei e nos regulamentos próprios, sem
prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu ato
ensejar.

- Estatutos: Federal, Estaduais, Municipais.
- Ordem: civil, penal e administrativa.
- Atos: comissivos, omissivos, dolosos ou culposos que

resultem prejuízos ao erário ou a terceiros.



- EXTINÇÃO DO CONTATO:
Art. 79, Lei nº 8.666/93:
- Unilateral – culpa do contratado.
- Por culpa do contratado – I ao XI e XVIII, art. 79 da Lei
nº 8.666/93 – inadimplemento ou inexecução do contrato;

- Sempre que ocorrer descumprimento das cláusulas
contratuais, por parte da empresa contratada, torna-se
necessária a aplicação das penalidades descritas
(previstas em contrato e na legislação vigente).
- Indispensável a abertura de processo administrativo
onde são juntados todos os documentos produzidos pela
fiscalização do contrato em que apontam e comprovam a
inadimplência da empresa. À empresa será concedido o
direito ao contraditório e a ampla defesa.



- por interesse público – XII, do art. 79 da Lei nº
8.666/93 – pela ocorrência de caso fortuito ou força maior
– XVII do art. 79 da Lei nº 8.666/93;

Obs. incisos XII (interesse público); XIII a XVI (culpa da
Administração) ou XVII (força maior), o contratado deverá
ser ressarcido dos prejuízos que houver sofrido, desde
que comprovados; devolução de sua garantia,
pagamentos devidos pela execução do contrato até a
data da rescisão e ao pagamento do custo da
desmobilização.

- Rescisão amigável ou judicial – incisos XIII a XVI –
ocorre quando há culpa da Administração.
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- APLICAÇÃO DE SANÇÕES AOS CONTRATADOS:

- Imposição legal ao gestor público decorrente de
violação legal ou contratual.
Art. 41. A administração não pode descumprir as normas

e condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada;
Art. 76. A Administração rejeitará, no todo ou em parte,
obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo
com o Contrato;
Art. 77. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a
sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas em lei ou regulamento;
Art. 81. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar
o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela Administração,
caracteriza o descumprimento total da obrigação
assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente
estabelecidas
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- Não há discricionariedade do gestor na aplicação de
penalidade

- Sempre através de processo administrativo com
garantias próprias de direito sancionador – contraditório e
ampla defesa

- ESPÉCIES:

- ADVERTÊNCIA:
- Art. 87, I.

- Decorre de descumprimento de obrigação legal,
cláusula contratual ou falha na execução do serviço ou
fornecimento, determinando que seja sanada a
impropriedade e, notificando que, em caso de
reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada.

- Censura moral – falhas menos significativas
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- MULTA:
- Arts. 86 e 87, II.
- Natureza pecuniária

- Moratória:
Art. 86. O atraso injustificado na execução do contrato
sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista
no instrumento convocatório ou no contrato;

- Punitiva:
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
ao contratado as seguintes sanções:
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório
ou no contrato.
Obs.: Possibilidade de cumulação/perda da garantia. Art.
87, §§ 1º e 2°.
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- SUSPENSÃO TEMPORÁRIA:

- Aplicada pela autoridade responsável pela celebração
do contrato ou outra prevista regimentalmente.
- Período máximo de 2 anos.

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
ao contratado as seguintes sanções(...)
III - suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 2 (dois) anos;

Obs: Polêmica da abrangência
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- DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE:

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior.

- Aplicada pela autoridade máxima do ente: Ministro,
Secretário.
- Mínimo 2 anos.

- Obs.: efeitos ex nunc
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SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – SLC

(62) 3216-6212 / 3216-6213


