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APRESENTAÇÃO
Caro(a) cursista,

Esta disciplina tem como suporte a Lei de Licitações e tem o objetivo de preparar e 
capacitar os alunos em licitações e contratos administrativos no exercício de suas 
atividades. No seu conteúdo serão abordados tópicos relevantes aos processos 
licitatórios nas modalidades previstas em lei, bem como os procedimentos inerentes 
às contratações públicas. 

Bons estudos!

APR E SE NTAÇÃO
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Caro(a) cursista, 

Nesta aula, serão abordados os conceitos básicos relacionados às licitações 

no âmbito municipal, baseados nas Leis nº 8.666/1993 (Lei de Licitações) e 

10.520/2002 (Lei do Pregão). Estudaremos também as modalidades e os tipos de 

licitações, além dos procedimentos licitatórios.

Objetivo

•	 Compreender a elaboração de documentos adequados para procedimentos 
licitatórios, em âmbito municipal

Preceitos da Lei de 
Licitações

1
AULA

Fonte: w
w

w
.corbisim

ages.com
/
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TÓPICO 1
Conceitos básicos da Lei 
de Licitações

OBJETIVO
•	 Compreender os conceitos básicos 

sobre licitações, com base na Lei 
de Licitações

Neste tópico, estudaremos os conceitos de licitação, sua 

obrigatoriedade, bem como a dispensa e a inexigibilidade, de acordo 

com a Lei de Licitações. 

Licitação, ou certame licitatório, é o procedimento administrativo formal em 

que a Administração Pública convoca, por meio de condições estabelecidas 

em ato próprio (edital ou convite), empresas interessadas na apresentação 

de propostas para o oferecimento de bens e serviços (BRASIL/TCU, 2010). 

Objetiva garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e, 

de acordo com Marinela (2010), selecionar a melhor proposta dentre as 

apresentadas por aqueles que desejam contratar com a Administração 

Pública, de maneira a assegurar oportunidade igual a todos os interessados 

e a possibilitar o comparecimento ao certame do maior número possível de 

concorrentes.

O processo licitatório deve, ainda, seguir os princípios da legalidade, 

moralidade, impessoalidade e publicidade, como em todos os procedimentos 

da Administração Pública, ou seja, o administrador só deve fazer o que a lei 

autoriza expressamente, de forma neutra.
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O Princípio da Legalidade indica que, nos procedimentos de licitação, 

os licitantes e a Administração Pública devem estar vinculados às regras 

estabelecidas nas normas e princípios em vigor. 

 O Princípio da Moralidade diz respeito à conduta dos licitantes e dos agentes 

públicos, que tem de ser, além de lícita, compatível com a moral, a ética, 

os bons costumes e as regras da boa administração. Já o Princípio da 

Impessoalidade obriga a Administração a observar, nas decisões, critérios 

objetivos previamente estabelecidos, afastando a discricionariedade e o 

subjetivismo na condução dos procedimentos de licitação. Enquanto o 

Princípio da Publicidade indica que qualquer interessado pode ter acesso 

às licitações públicas e ao respectivo controle, mediante divulgação dos 

atos praticados pelos administradores em todo procedimento de licitação 

(FURTADO, 2013).

A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, e a Lei nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002, Lei do Pregão, constituem a legislação 

básica sobre licitações e contratos para a 

Administração Pública.

No quadro 1, são apresentadas algumas 

definições apresentadas na Lei nº 8.666/1993:

A Lei nº 8.666/1993 estabelece 

normas gerais sobre licitações 

e contratos administrativos 

pertinentes a obras, serviços, 

inclusive de publicidade, compras, 

alienações e locações no âmbito 

dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios.

Veja em: http://www.planalto.gov.

br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm.

SAIBA MAIS
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Quadro 1 – Definições dos termos 

Obra
toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, real-
izada por execução direta ou indireta.

Serviço

toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse 
para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, 
montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manuten-
ção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos 
técnico-profissionais.

Compra
toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez 
ou parceladamente.

Alienação toda transferência de domínio de bens a terceiros.

Execução 
direta

a que é feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos própri-
os meios.

Execução 
indireta

a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos 
seguintes regimes:

- Empreitada por preço global: quando se contrata a ex-
ecução da obra ou do serviço por preço certo e total;

- Empreitada por preço unitário: quando se contrata a ex-
ecução da obra ou do serviço por preço certo de unidades de-
terminadas;

- Tarefa: quando se ajusta mão de obra para pequenos trab-
alhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais;

- Empreitada integral: quando se contrata um empreendi-
mento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas 
das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira re-
sponsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante 
em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos 
técnicos e legais para sua utilização em condições de seguran-
ça estrutural e operacional e com as características adequadas 
às finalidades para que foi contratada.

Fonte: Brasil (1993)

1.1 OBRIGATORIEDADE DA LICITAÇÃO

De acordo a Lei das Licitações, a celebração de contratos com terceiros 

na Administração Pública deve ser, necessariamente, precedida de licitação, 

excentuando-se as hipóteses de dispensa e de inexigibilidade de licitação, 

conforme veremos a seguir.

A rigidez do processo licitatório pode, em algumas circunstâncias, ser 

quebrada em casos especiais, sem que desrespeite seus princípios 

norteadores, estudados anteriormente. 
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Conheça todos os casos 

de Dispensa de Licitação 

fundamentados no artigo 24 da nº 

8.666/1993.

Veja em: http://www.planalto.gov.

br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm

VOCÊ SABIA?

1.1.1 Dispensa De licitação 

Na dispensa, a lei autoriza a Administração a, excepcionalmente, contratar 

sem licitar. A contratação por meio da dispensa de licitação deve limitar-se 

a aquisição de bens e serviços indispensáveis 

ao atendimento da situação de emergência e 

não qualquer bem ou qualquer prazo (BRASIL, 

1993). Exemplo: a licitação é dispensável em 

casos de serviços e compras de valor até R$ 

8.000,00 (Oito Mil Reais).

Justen Filho (2012) afirma que os casos de 

dispensa e inexigibilidade de licitação possuem 

um processo simplificado para seleção 

da proposta mais vantajosa. Contudo, as 

formalidades e os princípios que regem as 

licitações devem ser observados, tais como a disponibilidade de recursos e a 

justificativa para a necessidade da contratação. 

Lustosa (2010) lembra, ainda, que, optando a Administração pela dispensa 

da licitação, deverá justificar, demonstrando os motivos que levaram o 

administrador a essa opção, inclusive demonstrando as vantagens obtidas.

1.1.2 inexigibiliDaDe De licitação

É importante saber distinguir as situações de dispensa e de inexigibilidade de 

licitação. Di Pietro (2004, p. 388) explica que “a diferença básica entre as duas 

opções está no fato de que na dispensa há possibilidade de competição que 

justifique a licitação”, de modo que a Lei nº 8.666/1993 faculta a dispensa 

nos casos citados no artigo 24. A autora ainda afirma que “nos casos de 

inexigibilidade, não há possibilidade de competição, porque só existe um 

objeto ou uma pessoa que atenda às necessidades da Administração; a 

licitação é, portanto, inviável” (DI PIETRO, 2004, p. 388). A inexigibilidade de 

licitação tem previsão no artigo 25, da referida Lei.    

Chegamos ao final do tópico 1, em que vimos os princípios norteadores dos 

processos licitatórios. No próximo tópico, conheceremos as modalidades e 

os tipos de licitações. 
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Neste tópico, estudaremos as modalidades e os tipos de licitações 

previstas na Lei das Licitações, além da modalidade pregão instituída 

por lei específica (Lei nº 10.520/2002).

Spinelli e Luciano (2014, p.6) afirmam que a escolha da modalidade da 

licitação deve se dar em função de dois critérios:

a) Critério qualitativo, em que a modalidade deverá ser definida em função 

das características do objeto licitado, independentemente do valor estimado 

para a contratação.

Ex.: Licitações que visem promover concessões de direito real de uso, nas 

quais é obrigatório o uso da modalidade concorrência, tais como obras e 

serviços de engenharia acima de R$ 1.500.000,00.

b) Critério quantitativo, em que a modalidade será definida em função do 

valor estimado para a contratação, se não houver dispositivo que obrigue a 

utilização do critério qualitativo.

Ex.: Utilização da modalidade tomada de preços para obras com valor 

estimado de até R$ 1.500.000,00. 

TÓPICO 2
Modalidades e tipos de 
licitações

OBJETIVO
•	 Conhecer as modalidades e os 

tipos de licitações, previstas em lei

AU LA  1  -  TÓP ICO  2
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2.1 MODALIDADE CONCORRÊNCIA

É a modalidade de licitação própria para atender os contratos de maiores 

valores, em que se admite a participação de quaisquer interessados que 

preencham as condições estabelecidas no edital (BRASIL, 1993).

São fases da concorrência:

a.  Edital;
b.  Habilitação dos concorrentes;

c.  Exame e classificação das propostas;
d.  Homologação e adjudicação.

A concorrência deve ser usada para obras e serviços de 

engenharia acima de R$ 1.500.000,00 e para compras 

e serviços acima de R$ 650.000,00. Deve, ainda, ser 

utilizada para alienações e compras de imóveis e bens 

da Administração Pública. 

No Artigo 39, a Lei das Licitações indica que, nas 

concorrências acima de R$ 150.000.000,00, deve-se 

realizar uma audiência pública, antes do edital, para 

que a sociedade possa debater a conveniência e a 

oportunidade da licitação.

2.2 MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

É a modalidade de licitação entre cadastrados ou outros 

interessados do ramo de que trata o objeto da licitação, 

que atendam a todas as condições e comprovem possuir 

os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital. 

O cadastramento das empresas interessadas ocorre 

até o terceiro dia anterior à data fixada para o recebimento das propostas. 

A Tomada de Preços tem uma maior celeridade que a concorrência e ampla 

publicidade.

Spinelli e Luciano (2014) explicitam que essa modalidade é admitida para atender 

contratações de médio porte, ou seja, para obras e serviços de engenharia de 

O que é adjudicação e 

homologação?

Homologação: após a fase de 

julgamento, adjudicação e decorridos 

todos os prazos de recurso, a 

autoridade competente ratificará 

todos os atos anteriores, confirmando 

sua validade perante a lei.

Adjudicação: após o julgamento 

das propostas, ao licitante 

vencedor será adjudicado o objeto 

licitado (adjudicar = conceder, 

atribuir, entregar, submeter, 

conferir).

Veja em: http://www.

portaldel icitacao.com.br/site/

ques toes - sob re - l i c i t a coes /

adjudicacao-e-homologacao/

SAIBA MAIS



13

até R$ 1.500.000,00 e compras e demais serviços de até 

R$ 650.000,00. 

2.3 MODALIDADE CONVITE

Modalidade realizada entre interessados do ramo de 

que trata o objeto da licitação, escolhidos e convidados 

em número mínimo de três pela Administração Pública. 

É considerada a modalidade de licitação mais simples e 

mais rápida (BRASIL/TCU, 2010; BRASIL/CGU, 2011). 

Di Pietro (2012) lembra que, de acordo com a 

legislação, podem participar também os que não 

foram convidados, mas estiverem cadastrados, 

manisfestando seu interesse 24 horas antes da data da 

apresentação das propostas, não havendo exigência 

de publicação no Diário Oficial ou em jornais de grande 

circulação. Pode ser utilizada para obras e serviços de 

engenharia de até R$ 150.000,00 e para compras e 

serviços de até R$ 80.000,00.

2.4 MODALIDADE CONCURSO

É a modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou 

artístico, entre quaisquer interessados, por meio da instituição de prêmios 

ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital 

(BRASIL/CGU, 2011). Deve ser publicada na imprensa com antecedência 

mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.

Deverá ser precedido de regulamento próprio, a ser obtido pelos interessados 

no local estabelecido no edital, no qual deverá haver indicação para:

I – a qualificação exigida dos participantes;

II – as diretrizes e a forma de apresentação do trabalho;

III – as condições de realização do concurso e os prêmios a serem concedidos.

O cadastro se refere à análise prévia 

da situação da empresa, com 

a verificação de sua habilitação 

jurídica, de sua regularidade fiscal, 

de sua qualificação econômico-

financeira, de sua qualificação 

técnica e do cumprimento das 

exigências do Ministério do 

Trabalho com relação ao trabalho 

do menor, de acordo com a Lei N°. 

8.666/1993. Após isso, a empresa 

recebe o “certificado de registro 

cadastral”, caso atenda a todos os 

requisitos. Fonte: https://licitacao.

com.br/apoio-juridico/artigos/79-

tomada-de-precos.html

SAIBA MAIS

AU LA  1  -  TÓP ICO  2



14 L IC I TAÇÕES  E  CONTRATOS

Normalmente, no final do procedimento licitatório, não deve haver contratação, 

e sim premiação ou remuneração.   

2.5 MODALIDADE LEILÃO

É a modalidade de licitação, prevista no artigo 19, da Lei das Licitações, que 

se dá entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis 

para a Administração Pública ou de produtos legalmente apreendidos ou 

empenhados, ou para alienação de bens imóveis a quem oferecer o maior 

lance, igual ou superior ao valor da avaliação. 

O Leilão é, portanto, utilizado para alienar bens da Administração e utiliza o 

tipo de licitação de maior lance. O seu edital deve fixar regras utilizadas para 

definir o vencedor do certame.

2.6 MODALIDADE PREGÃO 

O pregão foi instituído pela Lei nº 10.520, de 

17 de julho de 2002, para todos os órgãos e 

entidades da Administração dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. Já o pregão 

na forma eletrônica foi instituído pelo Decreto nº 

5.450, de 31 de maio de 2005.

A utilização do pregão está condicionada à contratação 

de bens e serviços comuns, que, nos termos da Lei 

nº 10.520/2002, “são aqueles cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado”. Esses bens 

e serviços devem ter como característica, portanto, além da sua disponibilidade no 

mercado, o fato de poderem ser comparáveis entre si, de modo a permitir a decisão 

de compra com base no menor preço (BRASIL/CGU, 2011).

Nessa modalidade de licitação, na sua forma presencial, a disputa pelo 

fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em sessão pública por meio 

de propostas escritas e lances verbais. Já na sua forma eletrônica, os lances 

ocorrem via internet, por meio de sistema eletrônico. 

A licitação na modalidade 

de pregão não se aplica às 

contratações de obras, bem 

como às locações imobiliárias e 

alienações em geral.

Veja em: http://www.planalto.gov.

br/ccivil_03/decreto/d3555.htm

VOCÊ SABIA?
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Ao contrário do que ocorre nas demais modalidades, no pregão, a escolha 

da proposta é feita antes da análise da documentação, razão maior da 

celeridade que envolve o procedimento  (BRASIL/TCU, 2010).

De acordo com BRASIL/CGU (2011), as principais diferenças entre o pregão 

presencial e o pregão eletrônico estão mostradas no quadro a seguir.

Quadro 2 – Principais diferenças entre Pregão 

Presencial e Pregão Eletrônico

Aspecto Pregão Presencial Pregão Eletrônico

Sessão 
Pública

Sessão pública com a presença dos 
Licitantes.

Envio de informações à distância 
(via internet).

Lances O licitante autor da menor proposta e 
os demais que apresentarem preços 
até 10% superiores a ela estão 
classificados para fase de lances. Caso 
não haja pelo menos três licitantes que 
atendam essas condições, deverão ser 
convocados para essa fase os demais, 
obedecida a ordem de classificação 
das propostas, até o máximo de 
três, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos por eles.

Todos os licitantes, cujas 
propostas não foram 
desclassificadas, podem oferecer 
lances.

Autoria dos 
lances

Os presentes na sessão sabem quem 
são os autores dos lances.

É vedada a identificação dos 
licitantes responsáveis pelos 
lances.

Ordem dos 
lances

Os licitantes são classificados de 
forma sequencial e apresentam lances 
verbais, a partir do autor da proposta 
classificada de maior preço, e os 
demais em ordem decrescente de valor.

Os licitantes podem 
oferecer lances sucessivos,  
independentemente da ordem de 
classificação.

Término da 
fase dos 
lances

Ocorre quando não houver lances 
menores que o último ofertado.

Ocorre por decisão do pregoeiro 
e o sistema eletrônico encaminha 
aviso de fechamento iminente dos 
lances, após o que transcorrerá 
período de até trinta minutos, 
aleatoriamente determinado.

Habilitação A documentação da habilitação 
não contemplada no Sistema 
de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF - deve ser 
apresentada em envelope lacrado.

Os documentos de habilitação 
que não estejam contemplados 
no SICAF, inclusive quando 
houver necessidade de envio de 
anexos, devem ser apresentados 
via fax após solicitação do 
pregoeiro no sistema eletrônico.

Fonte: BRASIL/CGU(2011)

AU LA  1  -  TÓP ICO  2
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A principal característica do pregão é de ser 

uma modalidade mais dinâmica e flexível para a 

aquisição de bens ou contratação de serviços de 

interesse da administração pública. Foi criado com 

o objetivo de ampliar a disputa de preços entre os 

licitantes, reduzindo consequentemente os preços 

contratados. 

Existe, ainda, o Sistema de Registro de Preços – 

SRP, que não é uma modalidade de licitação como 

as previstas no art. 22 da Lei n° 8.666/1993 e no 

art. 1° da Lei n° 10.520/2002. 

O SRP, regulado pelo Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, é uma 

forma de realizar aquisições de bens e contratações de serviços de forma 

parcelada, isso porque no SRP, a Administração Pública não fica obrigada 

a contratar (BRASIL/CGU, 2014). Trata-se de um compromisso para 

futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos 

participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições 

contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas.

tipos De licitações

São critérios de julgamento de propostas no procedimento licitatório, de 

acordo com a Lei nº 8.666/1993, os seguintes tipos de licitação:

•	 Menor preço: o vencedor será o licitante que apresentar a 
proposta com o menor preço, dentre os licitantes considerados 
qualificados. A classificação se dará pela ordem crescente dos 
preços propostos.

•	 Melhor técnica: são avaliados critérios de ordem técnica para 
a escolha da melhor proposta. Nesse caso, o licitante deve 
apresentar um envelope para a proposta de preço e outro para a 
proposta técnica. No edital deve ser previsto o preço máximo a 
ser pago e os critérios de pontuação. 

•	 Técnica e preço: a definição do vencedor se dará em função 
de critérios técnicos e dos valores contidos nas propostas, com 
base numa média ponderada. Nesse caso, também são utilizados 

O SICAF é o registro cadastral do Poder 

Executivo Federal mantido pelos órgãos 

e entidades que compõem o Sistema de 

Serviços Gerais – SISG, regulamentado 

pelo Decreto Nº 3.722, de 09 de janeiro de 

2001, (alterado pelo Decreto nº 4.485, de 

25 de dezembro de 2002). 

GUARDE BEM ISSO
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envelopes separados, um para a proposta técnica e um para a 
proposta de preço e habilitação do licitante. 

•	 Maior lance ou oferta: o vencedor será o licitante que apresentar 
a proposta ou lance com o maior preço, dentre os licitantes 
qualificados. A classificação se dará pela ordem decrescente dos 
preços propostos. É o tipo de licitação utilizado nos casos de 
leilão ou concorrência.

Os tipos de licitação melhor técnica e técnica e preço devem ser utilizados 

na contratação de serviços de natureza predominantemente intelectual, 

em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e 

gerenciamento, de engenharia consultiva em geral e, em particular, para a 

elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos 

(BRASIL/CGU, 2011).

É importante ressaltar que os tipos de licitação descritos não são aplicáveis à 

modalidade Concurso, que deve utilizar critérios próprios de julgamento, de 

acordo com seus objetivos.

Chegamos ao final do tópico 2, no qual conhecemos as modalidades e 

os tipos de licitações previstos em lei e suas principais características. No 

próximo tópico, estudaremos os procedimentos relacionados às licitações.

AU LA  1  -  TÓP ICO  2
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TÓPICO 3
Procedimentos das 
licitações

OBJETIVO
•	 Conhecer os procedimentos das 

licitações, desde a formalização do 
processo até os prazos a serem 
cumpridos

Agora que você já estudou as modalidades e os tipos de licitações 

previstos em lei, conheceremos como deve ser formalizado o 

processo licitatório, o que deve constar nos editais de licitação e os 

prazos a serem respeitados.

3.1 FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO

O procedimento administrativo licitatório é integrado 

por atos e fatos da Administração e dos licitantes 

que se propõem a participar da competição. 

Como exemplos desses atos e fatos por parte 

da Administração, temos: o edital ou convite, 

o recebimento das propostas, a habilitação, a 

classificação, a adjudicação, o julgamento de 

recursos interpostos pelos interessados, a revogação, 

a anulação, os projetos, as publicações, anúncios, 

atas etc. (DI PIETRO, 2004).

Guimarães et al. (2001) explicam que os atos 

da licitação deverão ser reunidos em processo 

administrativo previamente instaurado nos moldes previstos no Art. 38 da Lei 

de Licitações. Segundo Nóbrega (1998) “o processo administrativo, assim, 

Em obediência aos princípios da 

transparência e da publicidade, 

permite-se a interessados o 

conhecimento das condicões 

licitatórias, em qualquer momento 

do processo licitatório, por ser 

público, de modo a evitar a prática 

de irregularidades nos respectivos 

procedimentos e de contratações 

sigilosas.

Leia em: 

BRASIL/ TCU (2010).

SAIBA MAIS
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se prestará à adoção de providências básicas e indispensáveis ao regular 

processamento da licitação”. Deverá ser devidamente autuado, protocolado 

e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de 

seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados 

oportunamente, conforme a Lei 8666/1993,

I.  Edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso;
II.  Comprovante das publicações do edital resumido, na forma do 

art. 21 desta Lei, ou da entrega do convite;
III. Ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro 

administrativo ou oficial, ou do responsável pelo convite;
IV. Original das propostas e dos documentos que as instruírem;
V. Atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora;
VI. Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, 

dispensa ou inexigibilidade;
VII. Atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação;
VIII. Recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e 

respectivas manifestações e decisões;
IX. Despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for 

o caso, fundamentado circunstanciadamente;
X. Termo de contrato ou instrumento 

equivalente, conforme o caso;
XI.  Outros comprovantes de publicações;
XII. Demais documentos relativos à licitação.

3.2 EDITAL DE LICITAÇÃO 

Em BRASIL/CGU (2011), o edital é definido como o ato 

convocatório da licitação, tendo como sua principal 

função o estabelecimento de regras para a realização 

do procedimento, as quais devem ser de observância 

obrigatória, tanto pela Administração, quanto pelos 

licitantes. 

No seu Artigo 40, a Lei de Licitações indica que o edital 

deverá conter o número de ordem em série anual, o 

nome do interessado e de seu setor, a modalidade, o 

regime de execução e o tipo da licitação, a menção 

de que será regida por essa Lei, o local, dia e hora 

Os editais de licitações podem ser 

impugnados sempre que se apurar 

a existência de irregularidades em 

seu conteúdo. Nas modalidades 

Carta Convite, Tomada de Preços 

e Concorrência o pedido deve 

ser protocolado em até cinco 

dias úteis antes da data fixada 

para a abertura dos envelopes de 

habilitação e a  Administração deve 

julgar e responder à impugnação 

em até três dias úteis. 

Veja em: http://www.partnersales.

com.br/artigo/928/a-impugnacao-

-a-edital-de-licitacao--prevista-na-

lei-no-8666-93

SAIBA MAIS

AU LA  1  -  TÓP ICO  3
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para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da 

abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

Fonte: Brasil (1993)
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Os anexos dos editais podem ser o Projeto Básico e/ou Executivo, com 

todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos; 

o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários; a 

minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor; 

as especificações complementares e as normas de execução relativas à 

licitação.

3.3 PRAZOS 

Os prazos para divulgação da licitação dependem da sua modalidade. O 

quadro a seguir demonstra os prazos, de acordo com o Artigo 21, da Lei de 

Licitações.

Quadro 3 – Prazos para divulgação da licitação

Modalidade Prazo mínimo para publicação do edital

Concorrência 45 dias: quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e 
preço, ou o regime de execução do objeto for empreitada integral;

30 dias: para os demais casos.

Tomada de Preços 30 dias: no caso de licitação do tipo melhor técnica ou técnica e 
preço;

15 dias: para os demais casos.

Convite 5 dias úteis: em qualquer caso.

Leilão 15 dias úteis: em qualquer caso.

Pregão Presencial ou 
Eletrônico

8 dias úteis: em qualquer caso.

Concurso 45 dias: em qualquer caso.

Fonte: BRASIL (1993)

Note que os prazos são contados consecutivamente, 

quando não estiver determinado no ato convocatório 

que será em dias úteis. É considerado dia útil, para 

efeito de licitação, aquele em que há expediente no 

órgão ou entidade licitadora.

Ainda de acordo com a legislação, as publicações 

das modalidades Concurso, Concorrência, Leilão e 

Tomada de Preços devem ser veiculadas em: Jornal 

Na contagem dos prazos, exclui-

se o primeiro dia do ato ou de sua 

divulgação e inclui-se o último como 

dia de vencimento.

Leia em: 

BRASIL/ TCU (2010).

SAIBA MAIS

AU LA  1  -  TÓP ICO  3
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diário de circulação estadual; Jornal de circulação municipal (se houver); 

Diário Oficial do Estado (quando se tratar de licitação feita por órgão da 

Administração Pública Estadual ou Municipal); Diário Oficial da União (quando 

se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública 

Federal ou por qualquer outro, quando se tratar de obras financiadas parcial 

ou totalmente com recursos federais ou garantidos por instituições federais).

Para a modalidade Pregão, deve ser veiculada em: Diário Oficial do respectivo 

ente federado ou, não existindo, em jornal de circulação local; meios 

eletrônicos (facultativamente); em jornal de grande circulação (conforme 

o valor da licitação); na home-page “contas públicas”. Já na modalidade 

Convite, a publicação deverá ser feita fixando-se o edital em local apropriado.

AU LA  1  -  TÓP ICO  3

Imagine que você foi encarregado, pela Administração Municipal, para elaboração de 

edital para a construção de um açude. A obra foi estimada em R$ 14.580.000,00. 

Baseado nisso, responda: Qual a modalidade de licitação você deve escolher? Quais 

anexos deve anexar ao edital?

PRATIQUE
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Licitações internacionais e 
contratos administrativos

2
AULA

Caro(a) cursista,

Na aula passada, você teve a oportunidade de conhecer os conceitos básicos 

relacionados às licitações no âmbito municipal, baseados nas Leis nº 8.666/1993 

(Lei de Licitações) e nº 10.520/2002 (Lei do Pregão). Vimos, também, as 

modalidades e os tipos de licitações, além dos procedimentos licitatórios. 

Já nesta aula, serão abordados os procedimentos relativos às licitações com 

recursos oriundos de organismos internacionais; bem como os contratos 

administrativos, sua formalização, alterações e execuções.   

Objetivos

•	 Comprender as principais diferenças entre as licitações regidas pela Lei nº 
8.666/1993 e as regras adotadas pelos organismos internacionais

•	 Conhecer as premissas da Lei de Licitações e Contratos Administrativos
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TÓPICO 1
Licitações com recursos 
oriundos de organismos 
internacionais
OBJETIVO
•	 Compreender os procedimentos e 

regras das licitações internacionais 
e das licitações com recursos de 
organismos internacionais

Neste tópico, veremos as definições de licitações internacionais e de 

licitações financiadas por organismos internacionais.

A Lei nº 8.666/1993 prevê dois tipos de licitações conhecidas por 

internacionais:  uma é financiada com recursos advindos de organismos 

financeiros internacionais; a outra é a licitação realizada com recursos 

nacionais e que permite a participação de licitantes estrangeiros (BRASIL, 

1993; ANDRADE, 2007).

As licitações para contratação de obras ou serviços e aquisição de bens 

com recursos provenientes de empréstimos ou doações de organismos 

internacionais estão previstas no artigo 42, da Lei nº 8.666/1993. Tanto na 

Lei de Licitações brasileira como nas normas dos organismos financiadores 

internacionais, há a busca pela ampla participação de interessados no certame 

licitatório, propiciando, assim, uma contratação de boa qualidade a um preço 

condizente com a realidade do mercado. Além disso, são considerados 

fatores como economicidade, eficiência, isonomia e transparência.

A Lei de licitações preconiza que, nas licitações financiadas por organismos 

internacionais, as normas e procedimentos utilizados deverão ser os dos 

financiadores. Fernandes (2006) lembra que essas condições exigidas 

pelos organismos internacionais não devem conflitar com as normas da 

Administração Pública.
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Os organismos financiadores exigem, para as aquisições e contratações, a 

adoção das normas consolidadas pelas normas-guia dos Organismos de 

Cooperação Internacional, também chamadas de Guidelines (FONSECA, 

2006).

Os principais organismos internacionais financiadores dos projetos brasileiros 

são: o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD 

(Banco Mundial); e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.

O Banco Mundial é uma das principais fontes de assistência para o 

desenvolvimento no mundo. Foi concebido em 1944 e, inicialmente, 

ajudou a reconstruir a Europa após a Segunda 

Guerra Mundial.  Seu trabalho de reconstrução 

permanece com um enfoque importante para os 

desastres naturais, emergências humanitárias 

e necessidades de reabilitação pós-conflitos. 

No entantom, de acordo com Fernandes 

(2006), a principal meta do trabalho do Banco 

Mundial é a redução da pobreza no mundo em 

desenvolvimento.

Já o BID é uma instituição financeira internacional, 

cujo surgimento se deu em 1959, com o objetivo 

de contribuir para o progresso econômico e 

social da América Latina e do Caribe. Os projetos 

financiados pelo BID concentram-se nos setores 

de reforma e modernização do Estado e redução 

da pobreza, segundo Andrade (2007).

Ainda de acordo com Andrade (2007), os trâmites para empréstimos no Brasil 

funcionam da seguinte forma. Vejamos.

•	 O Ministério do Planejamento e Orçamento (MPOG) é o 
responsável por receber os projetos de desenvolvimento 
provenientes da própria União, do Distrito Federal, dos Estados 
e Minicípios e, conforme as prioridades do país, filtrar aquelas 
que serão encaminhadas ao Banco financiador. Em seguida, o 

O Brasil é um dos maiores 

tomadores de recursos do BID 

e os seus projetos financiados 

pelo Banco recentemente são o 

Programa de Administração Fiscal 

dos Estados; o Projeto de Reforma 

do Setor de Saúde - Reforsus; 

o Programa de Melhorias nas 

Favelas de São Paulo; eco 

Programa Comunidade Solidária 

(ANDRADE, 2007).

Fonte: http://www.biblioteca.

pucm inas .b r / t eses /D i re i t o_

AndradeLA_1.pdf

VOCÊ SABIA?
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MPOG encaminha as propostas de financiamento e empréstimos 
ao Banco para análise. Caso o empréstimo seja autorizado pelo 
banco, segue para aprovação pelo Senado Federal (art. 52 da 
Constituição da República).

Os países que recebem empréstimos são chamados de 

mutuários e são os responsáveis por toda a execução 

dos projetos. São eles, também, os responsáveis pela 

realização dos procedimentos licitatórios em todas as 

suas fases e pela execução do contrato. Os Bancos 

financiadores, ao final do financiamento (ou prazo de 

projeto), fazem a análise com o intuito de verificar 

se todas as regras e normas foram seguidas. Todos 

os documentos constantes do processo licitatório 

deverão ser disponibilizados pelo Mutuário para a 

aprovação dos Bancos.

De acordo com Andrade (2007, p. 48), “os Bancos 

supervisionam, ainda, a preparação e o cumprimento 

do plano geral de aquisições, os documentos de 

licitação, os relatórios de pré-qualificação e os relatórios de avaliação de 

licitações e adjudicação de contratos”.

Portanto, tais organismos não apenas se limitam a emprestar recursos e exigir 

o cumprimento do contrato de empréstimo firmado com a Administração 

Pública. Além de exigirem a aplicação de regulamentos próprios, participam 

mais ativamente do certame das mais variadas formas, inclusive transferindo 

experiências de sucesso em outros países. 

Schwind (2008) entende esses financiamentos como sendo extremamente 

benéficos ao Brasil, haja vista o apoio financeiro e o suporte técnico oferecido 

pelos financiadores.  

Chegamos ao final deste tópico! Nele você aprendeu sobre licitações 

internacionais e conheceu os principais bancos financiadores internacionais. 

No próximo tópico, veremos os procedimentos dos contratos administrativos.

Os bancos internacionais 

encarregam-se da publicação dos 

editais no Development Business, 

uma publicação das Nações 

Unidas, para dar publicidade 

ampla e internacional.

Essa publicação ocorre 

paralelamente às publicações 

nacionais, previstas na Lei de 

Licitações.

Veja em: Guidelines BID e BIRD.

SAIBA MAIS

AU LA  2  -  TÓP ICO  1
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TÓPICO 2 Contratos 
Administrativos

OBJETIVO
•	 Compreender as modalidades 

e os procedimentos relativos 
à formalização dos contratos 
administrativos

Neste tópico, conheceremos as modalidades e os procedimentos 

para formalização dos contratos administrativos, bem como as suas 

alterações quando necessário.

Ao fim dos procedimentos licitatórios que estudamos no tópico anterior, a, 

normalmente, celebrará um contrato administrativo com o particular vencedor 

da disputa, para a realização de obras, serviços, concessões, permissões, 

compras, alienações ou locações.

Contratos Administrativos são definidos por Di Pietro (2012, p. 259) como: 

“ajustes que a Administração, nessa qualidade, celebra com pessoas físicas ou 

jurídicas, públicas ou privadas, para a consecução de fins públicos, segundo 

regime jurídico de direito público”. Já a Lei nº 8.666/1993 os definiu como 

sendo “todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração 

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

vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação 

utilizada” (BRASIL, 1993).

Os contratos administrativos apresentam como característica a presença 

das chamadas cláusulas exorbitantes, que conferem prerrogativas ao Poder 

Público, colocando-o em posição de supremacia perante o contratado. De 

acordo com a Lei de Licitações e Contratos, são prerrogativas (ou privilégios) 
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da Administração Pública com relação aos contratos:

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

•	 Rescindi-los, unilateralmente, nos casos 
especificados no inciso I do art. 79, da Lei 
nº 8.666/93;

•	 Fiscalizar-lhes a execução;
•	 Aplicar sanções motivadas pela inexecução 

total ou parcial do ajuste;
•	 Nos casos de serviços essenciais, ocupar 

provisoriamente bens móveis, imóveis, 
pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese 
da necessidade de apuração administrativa de faltas contratuais 
pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão.

Normalmente, os contratos administrativos são regidos por normas de direito 

público. No entanto, há contratos celebrados pela Administração Pública 

que são regulamentados por normas de direito privado. Como exemplos, 

temos: os contratos de seguro, de financiamento e de locação, em que a 

Administração Pública é locatária; e aqueles em que é a Administração é 

usuária de serviço público. Nesses contratos, a Administração pode aplicar 

normas gerais de direito privado, mas deve observar as regras ditadas pela 

Lei de Licitações (BRASIL/TCU, 2010).

2.1 FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

A Lei de Licitações exige que os contratos e seus aditamentos sejam 

elaborados pelos órgãos ou entidades da Administração Pública que realizam 

a contratação. Qualquer contrato administrativo deve ser formalizado por 

escrito, de acordo com as exigências da Lei nº 8.666/1993.

BRASIL/TCU (2010) cita hipóteses em que a contratação deve ser formalizada 

obrigatoriamente por meio de termo de contrato:

•	 Licitações realizadas na modalidade concorrência; 
•	 Tomada de preços e pregão;
•	 Dispensa ou inexigibilidade de licitação, em que o valor esteja 

Cláusulas exorbitantes são as que 

vão além do Direito Comum para 

conferir uma vantagem ou uma 

restrição à Administração ou ao 

contratado (MEIRELES, 2008, p. 

203).

VOCÊ SABIA?

AU LA  2  -  TÓP ICO  2
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compreendido nos limites das modalidades de 
concorrência e tomada de preços;
•	 Contratações de qualquer valor das quais 
resultem obrigações futuras, como a entrega futura 
ou parcelada do objeto e assistência técnica.
•	 Nos demais casos, o termo de contrato 
é facultativo, podendo ser substituído pelos 
instrumentos hábeis a seguir:
•	 Carta-contrato;
•	 Nota de empenho de despesa;
•	 Autorização de compra;
•	 Ordem de execução de serviço.

A Lei nº 8.666/1993 dita que os contratos e 

seus aditamentos serão lavrados nas repartições 

interessadas. Justen Filho (2012) afirma que as 

exigências contidas no artigo 60 da referida lei são 

para garantir o cumprimento das formalidades 

legais.

Junqueira (2014) afirma que os contratos 

administrativos devem estabelecer com clareza 

e precisão as condições para a sua execução, 

devendo ser expressas em cláusulas que definam 

os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, conforme os termos 

da licitação e da proposta a que se vinculam. 

Sendo assim, conforme a Lei nº 8.666/1993 (BRASIL, 1993), são consideradas 

cláusulas necessárias em todo contrato administrativo:

I. o objeto e seus elementos característicos;
II. o regime de execução ou a forma de fornecimento;
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 

A Administração Pública pode dispensar 

o contrato nas compras com entrega 

imediata e integral dos bens adquiridos, 

das quais não resultem obrigações 

futuras, inclusive assistência técnica, 

independentemente do valor e da 

modalidade realizada (BRASIL/TCU, 

2010).

GUARDE BEM ISSO

Aditamento contratual é o 

documento que formaliza 

alterações no contrato. Também 

é chamado de termo aditivo.

(BRASIL/TCU, 2010).

VOCÊ SABIA?
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caso;
V. o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da 

classificação funcional programática e da categoria econômica;
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;
VIII. os casos de rescisão;
IX. o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;
X. as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para 

conversão, quando for o caso;
XI. a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou 

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

De acordo com a Lei nº 8.666/1993, “a publicação resumida do instrumento 

de contrato ou de seus aditivos na Imprensa Oficial é condição indispensável 

para sua eficácia, devendo ser providenciada pela Administração até o quinto 

dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 

vinte dias daquela data” (BRASIL, 1993). Nos casos dos contratos referentes 

à União, a divulgação do extrato de contrato deve ser feita no Diário Oficial 

da União. No caso do Estado e dos Municípios, deverão divulgar na imprensa 

oficial de cada um deles, conforme o caso.

Vale ressaltar que a publicação do extrato do contrato é condição legal para 

efetuação dos pagamentos ao contratado. Outro ponto importante é relativo 

à vigência contratual, considerado, por alguns juristas, iniciado a partir da 

assinatura do contrato e por outros, a partir da sua publicação.

2.2 EXIGÊNCIAS DE GARANTIA

Se estiver previsto no edital de licitação, a Administração poderá exigir 

prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. As 

modalidades de garantias apresentadas pela Lei de Licitações são: caução 
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em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia e fiança bancária, 

podendo o contratado optar por quaisquer dessas modalidades (LATIF, 2007).

De acordo com a Lei de Licitações e Contratos 8666/1993,

a garantia não deverá exceder a 5% do valor do contrato e terá seu valor 

atualizado nas mesmas condições daquele. Todavia, se o contrato tiver como 

objeto obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, envolvendo alta 

complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados através 

de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente, o limite de 

garantia poderá ser elevado para até 10% do valor do contrato.

A garantia prestada será restituída após a execução do contrato e, quando 

em dinheiro, atualizada monetariamente.

2.3 REGIME DE EXECUÇÃO OU FORMA DE FORNECIMENTO

Segundo Diniz (2013, p.1), “a definição do regime de execução está relacionada 

com a estratégia de contratação prevista pela Administração”. No âmbito da 

Administração Pública, a execução de obras ou prestação de serviços pode 

ser realizada de forma direta, quando a Administração executa o objeto com 

a utilização de meios próprios. 

BRASIL/TCU (2010) ressalta, ainda, que, para compras, “o contrato deve 

estabelecer a forma de fornecimento do objeto, que pode ser integral ou 

parcelada”. Será parceladamente quando o objeto puder ser entregue 

em itens, lotes, etapas, parcelas etc. Exemplo: resmas de papel, material 

de limpeza, água, açúcar e café para entrega mensal em quantidades 

determinadas. Outras informações consideradas relevantes devem estar 

previstas no contrato, a exemplo de local, data, tipos de embalagem e 

condições de entrega do objeto.

2.4 ALTERAÇÕES NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Os contratos administrativos podem ser alterados, desde que haja motivação 

legal, de forma unilateral pela Administração Púbica ou por acordo entre as 

partes (BRASIL/CGU, 2011; JUNQUEIRA, 2014). De acordo com a legislação, 
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os contratos poderão ser alterados nos seguintes casos. Vejamos.

Alterações promovidas unilateralmente 
pela Administração

Alterações por acordo das partes

i. Quando houver modificação do projeto ou 
das especificações, para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos;

ii. Quando necessária a modificação do val-
or contratual em decorrência de alteração 
quantitativa de seu objeto, nos seguintes 
limites em relação ao valor inicial atualizado 
do contrato:

•	 25% nos casos de acréscimos 
ou supressão de quantitativos 
em obras, serviços ou compras;

•	 50% nos casos de acréscimos 
dos quantitativos em reforma de 
edifício ou de equipamento.

i. Quando conveniente a substituição da ga-
rantia de execução;

ii. Quando necessária a modificação do re-
gime de execução da obra ou serviço, bem 
como do modo de fornecimento, em face de 
verificação técnica da inaplicabilidade dos 
termos contratuais originários;

iii. Quando necessária a modificação da 
forma de pagamento, por imposição de cir-
cunstâncias supervenientes, mantido o valor 
inicial atualizado, vedada a antecipação do 
pagamento, com relação ao cronograma fi-
nanceiro fixado, sem a correspondente con-
traprestação de fornecimento de bens ou 
execução de obra ou serviço;

iv. 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.

Os contratos administrativos podem também ser 

extintos pela conclusão do objeto, pelo término do 

prazo ou por rescisão contratual (JUNQUEIRA, 2014).

2.5 EXECUÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

A Lei de Licitações, no artigo 67, “determina que a 

execução do contrato deverá ser acompanhada e 

fiscalizada por um representante da Administração 

especialmente designado, permitida a contratação de 

terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 

pertinentes a essa atribuição”. Portanto, a 

Administração designa um servidor para acompanhar 

e fiscalizar o contrato, em data anterior ao início de 

sua vigência. O fiscal deve ter pleno conhecimento 

dos termos do contrato e das condições expostas no edital e nos seus 

Equilíbrio econômico-financeiro 

tem como objetivo resguardar que 

o fornecedor possa honrar seus 

compromissos, assumidos no 

início do contrato. 

Força maior e caso fortuito são 

eventos inprevisíveis e inevitáveis, 

que criam para o contratado a 

impossibilidade de execução do 

contrato. 

Veja em: LATIF (2007) e 

MEIRELLES (2008)

SAIBA MAIS
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anexos, para identificação dos problemas que possam surgir na execução do 

objeto contratado. Como prever a lei, terceiros podem ser contratados para 

assessorar esse servidor, caso seja tecnicamente necessário.  

A cartilha Obras Públicas, publicada pelo Tribunal de Contas da União 

(BRASIL/TCU, 2002), define como sendo atribuições da fiscalização os 

seguintes procedimentos .

2.6 INEXECUÇÃO E RESCISÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Segundo a legislação (Lei nº 8.666/1993), a rescisão contratual pode ser de 

três formas. Vejamos a seguir. 
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A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 

escrita e fundamentada da autoridade competente. Quando a rescisão ocorrer 

com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/1993, sem que 

haja culpa do contratado, este será ressarcido dos prejuízos regularmente 

comprovados, tendo ainda direito a, principalmente (BRASIL/TCU, 2010):

•	 Devolução da garantia apresentada;
•	 Pagamento devido pela execução do contrato até a data da 

rescisão;
•	 Pagamento do custo de desmobilização.

A inexecução total ou parcial do contrato implica na sua rescisão, com 

as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. As 

consequências das várias possíveis causas para rescisão estão listadas na 

Lei de Licitações no artigo 79, quando não há culpa do contratado; e no 

artigo 80 quando a responsabilidade é do contratado, conforme lembram 

Alexandrino e Paulo (2011).

De acordo com a legislação, artigo 78, são motivos para rescisão do contrato:

•	 Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas 
contratuais, especificações, projetos ou prazos;

•	 Lentidão do cumprimento do objeto, levando a Administração a 
comprovar a impossibilidade do fornecimento do bem, conclusão 
da obra ou prestação do serviço nos prazos estipulados;
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•	 Atraso injustificado no início do fornecimento do bem, conclusão 
da obra ou prestação do serviço;

•	 Paralisação do fornecimento do bem, execução da obra ou 
prestação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração;

•	 Subcontratação total ou parcial do objeto, associacão do 
contratado com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial; 
fusão, cisão ou incorporação não admitidas no ato convocatório 
e no contrato;

•	 Desatendimento de determinações regulares da autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, 
assim como as de seus superiores;

•	 Cometimento reiterado de faltas na execução; 
•	 Decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
•	 Dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;
•	 Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da 

empresa, que prejudique a execução do contrato;
•	 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo 

conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima 
autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a 
Administração e exaradas no processo administrativo a que se 
refere o contrato;

•	 Supressão, por parte da Administração, de fornecimentos, obras 
ou serviços, que acarretem modificação do valor inicial do contrato 
além do limite permitido;

•	 Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da 
Administração, por prazo superior a 120 dias, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 
ou ainda por repetidas suspensões que totalizem igual prazo, 
independentemente de pagamento obrigatório de indenizações 
pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações 
e mobilizações e outras previstas. Assegura-se ao contratado, 
nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento 
das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

•	 Atraso superior a 90 dias de pagamentos devidos pela 
Administração decorrentes do fornecimento de bens, execução 
de obras ou prestação de serviços; ou parcelas destes, já 
recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra. Assegura-se ao 
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento 
das obrigações até que seja normalizada a situação;
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•	 Não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto 
para fornecimento do bem, execução da obra ou prestação dos 
serviços, nos prazos contratuais, também das fontes de materiais 
naturais especificadas no projeto;

•	 Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 
comprovada, impeditiva de execução do contrato.

Conforme visto, muitos motivos podem levar a uma rescisão contratual, o 

que causa desgaste entre as partes e despesa extra à administração, além 

do tempo excedido para a execução do objeto licitado. É muito importante, 

portanto, que, no momento de elaboração das cláusulas contratuais, sejam 

incluídas, com bastante critério, as obrigações do contratante e do contratado 

e que a fiscalização seja efetiva e eficaz.

2.7 MODALIDADES DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Os contratos administrativos são usualmente classificados nas seguintes 

modalidades, conforme seu objeto (JUNQUEIRA, 2014; JUSTEN FILHO, 

2012): 

Contratos de 
colaboração

É um instrumento do qual se vale a Administração 
Pública para contratação, com o particular, de ob-
ras, serviços ou fornecimento.

Contratos de 
atribuição

No contrato de atribuição, a Administração con-
fere ao particular determinadas vantagens ou di-
reitos, como, por exemplo, o uso especial de bem 
público.

Contratos de serviço Nele a Administração Pública delega a prestação, 
pelo contratado, de uma determinada atividade 
ao Poder Público.

Contrato de 
gerenciamento

É o ajuste através do qual a Administração trans-
fere ao contratado o controle, a condução, o 
gerenciamento de um dado empreendimento, 
resguardando, no entanto, para si, o poder de 
decisão.

Contratos de 
fornecimento

Contrato de compra e venda que prevê a aqui-
sição de coisas móveis, como por exemplo: ma-
terial hospitalar, material escolar, equipamentos, 
gêneros alimentícios. Materiais necessários à 
realização e à manutenção dos serviços da Ad-
ministração Pública. O contrato de fornecimento é 
classificado como ajuste de colaboração.

Contratos de obra Contrato cujo objeto seja a construção, reforma 
ou ampliação de uma determinada obra pública. 
Sua celebração, em regra, requer a realização de 
prévio procedimento licitatório.
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Contrato de gestão Ajuste celebrado pelo Poder Público em parceria 
com o contratado, que pode ser uma entidade 
pública ou privada.

Contrato de 
concessão

•		Contrato	em	que	o	Poder	Público	transfere	ao	
particular, através de remuneração indireta e por 
um prazo determinado, a execução de uma de-
terminada obra pública, objetivando que esta seja 
realizada por conta e risco  do contratado. Podem 
ser as seguintes concessões:
a) de obra pública;
b) de serviço público;
c) de uso de bem público.

Fonte: JUNQUEIRA, 2014; JUSTEN FILHO, 2012

Os consórcios são ajustes celebrados por pessoas da mesma esfera de 

governo, isto é, entre Municípios ou entre Estados-membros, objetivando 

alcançar metas comuns, como por exemplo, a construção de um açude 

que beneficie dois Municípios. Já os convênios são ajustes em que o Poder 

Público estabelece, com pessoas de diferentes esferas de governo ou 

com entidades privadas, associação para o alcance de objetivos comuns. 

Para Mazza (2014), os convênios são ajustes firmados para cooperação 

mútua e interesses comuns. Podemos citar como exemplo, um convênio 

de cooperação da União com os Municípios para construção de unidades 

habitacionais.

Prezado cursista, chegamos ao final da nossa segunda e última aula sobre 

Licitações e Contratos Administrativos. Ao longo dessa aula você viu as noções 

das peculiaridades das licitações internacionais e entendeu como se dão os 

contratos administrativos, usando como base a Lei de Licitações de Contratos 

Administrativos. É relevante relembrar que, nas práticas licitatórias nacionais, 

a Lei de Licitações deve servir como base. Já nas licitações financiadas pelos 

organismos internacionais, as normas guias dos organismos ou guidelines 

devem ditar os procedimentos. Porém, os contratos administrativos, em 

ambos os casos, devem ser regidos pela Lei nº 8.666/1993.  

Os processos licitatórios, mesmo os mais morosos, garantem a lisura e 

moralidade dos processos de contratação, além de possibilitar à administração 

pública a proposta mais vantajosa.
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