
DIREITO ADMINISTRATIVO – 3° BIMESTRE 

Prof. André 

Matérias só com os tópicos da prova! 

 
Licitações 
Princípios: moralidade, impessoalidade, isonomia e indisponibilidade do interesse público. 
Impessoalidade – na licitação aparece intimamente ligado com o do isonomia e do julgamento objetivo, ou seja, 
todos os licitantes devem ser tratados igualmente em termos de direitos e obrigações, devendo a Adm, em suas 
decisões, pautar-se  por critérios objetivos, sem levar em consideração as condições pessoais e vantagens, salvo 
as expressamente previstas na lei. 
 
Seleção da melhor proposta de forma imparcial a todos os interessados. 
Finalidades estão no art. 3° da Lei de licitações: isonomia, proposta mais vantajosa, promoção do 
Desenvolvimento sustentável – a licitação tem que seguir esse tipo de desenvolvimento. 
 
*lei complementar 123/06: microempresas e as EPPs, elas tem benefícios para participarem de licitações. 
Passaram a ser um critério de desempate (margem de até 10% de diferença). 
 
Contrato na licitação: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Adm 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. 
 
Fundamento constitucional 
Art. 37, XXI. 
A licitação se aplica a todo o tipo de compra, mas há casos que não há licitações, ou seja, tem casos que as 
licitações podem ser dispensadas, inexigibilidade, licitação dispensada e vedação. 
 
“ressalvados os casos específicos na legislação (hipóteses de dispensa, inexigibilidade, licitação dispensada e 
vedação), as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediantes processo de licitação pública que 
assegure (alguns dos objetos da licitação) igualdade de condições a todos os concorrentes, com clausulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento (principio da isonomia + proposta mais vantajosa) mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as (equilíbrio econômico-financeiro) exigências 
de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações (garantia à 
competitividade).” 
 
Nova visão da licitação – Lei n° 12.349/2010 
Antes somente era visto o interesse público, a melhor proposta, gastando mesmo e ter a melhor pessoa 
prestando o serviço. 
Agora esta ligado a direito fundamentais, garantia do desenvolvimento nacional. 
Dupla função então: servir os interesses do Estado, servir os interesses da população: respeito aos princípios 
constitucionais; contratação publica como forma de desenvolvimento de políticas públicas. 
 
Tripla função da licitação 
Melhor proposta 
Tratamento isonômico 
Desenvolvimento nacional 
 
Natureza jurídica 
Parece mais com procedimento. 



 
Obrigatória ou facultativa? 
É obrigatória no sentido que depois de realizada a licitação a Administração deve celebrar um contrato. Tem 
casos em que o contrato pode ser suspendido. 
O particular não pode exigir isso, não gera direito adquirido ao particular, mas sim expectativa de direito. 
Resumindo: é obrigatória e gera uma expectativa de direito, assim o particular não pode exigir judicialmente, 
pode no máximo exigir uma compensação. 
 
Competência legislativa 
Competem privativamente à União legislar 
Uma “norma geral”, pressupõe a competência suplementar dos demais entes. 
A norma geral traz a base e aquilo que tiver espaço temos a norma suplementar (a competência concorrente 
todos pode legislar a respeito). 
 
Natureza de lei federal ou nacional?  
Atualmente, é considerada uma lei nacional, a todos os entes federativos, a final na prática temos os entes 
legislando a respeito de tudo. 
O problema é que temos normas especificas de licitações. 
 
Licitação deserta x fracassada 
Deserta -> não tem interessados. 
Não funcionou, desinteresse e que traz prejuízos para uma nova licitação(pois vai ter custos, novo edital). 
Obs: art. 24, V -> caso uma licitação não possa ser concluída em virtude de ausência de licitantes (deserta) e não 
havendo possibilidade de repetição do certame, pois isso traria prejuízos à Adm, a licitação poderá ser 
dispensável. 
 
Fracassada -> têm interessados, mas ninguém atende as condições estabelecidas no edital, por ex, não tem toda 
a tecnologia que estão pedindo, portanto, desclassificados. 
Na licitação fracassada vem quem quer, quem tem interesse em participar.  
O ideal não é contratar quem eu quero, portanto, o ideal aqui é reformular o edital (pois significa que ele não 
estava bem feito) para ver quem tenha interesse. 
 
Objeto da licitação 
Compra de bens móveis, imóveis (terreno). É usado mais em venda.  
Obs: em compra utilizamos a desapropriação não precisando comprar. 
Obras, serviços, comprar, alienações de bens públicos, outorga de concessões de serviço público, permissões de  
200 serviço público e locações. 
 
Sujeitos da licitação 
Todo mundo da Adm publica indireta. 
Para sociedades publica e sociedade de economia mista que exercer atividade econômica licita apenas para a 
atividade meio, não para a atividade fim. 
 
- Legalmente segundo o art.22, XXVII, CF 
Compete privativamente à União legislar sobre as normas gerais de licitação e contratação, em todas as 
modalidades, para as adm publicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, DF e Municípios. 
 
- Art. 1°, parágrafo único, Lei n° 8666/93. 
“Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, 
as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedade de economia mista e demais entidades controladas 
direita ou indiretamente pela União, Estado, DF e Municípios. 
 



Entidades paraestatais (sistema “S” – SESI, SENAI) e Autarquias corporativas -> Há o dever de licitar. 
 
Estatais que explorem atividade econômica 
Envolvam Empresas publicas e sociedade de economia mista. 
 
Art. 173, § 1, CF, impõe o procedimento licitatório para essas entidades (norma de eficácia limitada): “A lei 
estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que 
explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços.” 
 
Para atividades meio: precisam licitar. 
Para atividade fim: não precisam licitar. 
 
Participação internacional 
O mercado internacional pode participar de duas formas nas licitações: 
 
- Licitações internacionais: tipo de projeto e compra e tem o financeiramente de um órgão multilateral. 
O capital é estrangeiro, então as regras podem não ser necessariamente a lei 8.666/93, nacional. Então as regras 
vão ser de acordo com o edital, chamada então de “licitação internacional”. 
Podem participar brasileira x estrangeira, só estrangeira.  
São casos raros aqui no Brasil. 
 
Art. 42: Nas concorrências de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e 
do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes. 
 
- Licitações comuns 
A que se submete a lei 8.666. 
O requisito é o art. 28, V -> A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso consistirá em decreto 
de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro 
ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
Tem o decreto de autorização: exige uma série de documentos para que seja expedido, e dessa forma dá para 
verificar o capital social da empresa estrangeira atuante no Brasil, o montante destinado às operações dentro do 
território, representante legal permanente, verificação do balanço patrimonial, resultado econômico produzido 
nos termos de sua lei nacional. Tem que ter um representante local, respondendo pela empresa. 
 
Registro nacional – Registro cadastral 
É um procedimento especifico que vai habilitar previamente a empresa participar de uma licitação. 
Serve para dar um dinamismo. Consta a regularidade fiscal e financeira das entidades, bem como sua qualificação 
técnica para participar dos certames. 
O órgão deve no mínimo anualmente proceder ao chamamento público para atualizar os dados. 
 
Princípios importantes 
Além da isonomia e da competitividade: 
 
Vinculação ao instrumento convocatório (art. 41 da Lei): o edital é a “lei” da licitação, assim a Adm Pública não 
pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 
 
Julgamento objetivo: os critérios tem que estar previamente definidos, devem ser objetivos, apesar de haver 
certa subjetividade no julgamento (principalmente na qualificação). 
 
Vedação à oferta de vantagens (art. 44): evitar a malandragem, não pode estar atrelada a nenhuma vantagem e 
beneficio. Ex: a minha proposta é 10% a menos da menor proposta ou de um financiamento subsidiado. 



No julgamento das propostas, a Comissão levará em conta os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os 
quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta lei.  
 
Tipos de licitação 
Art. 45, taxativo: 
-menor preço – quando o valor é determinante. 
- melhor técnica - trabalho intelectual é determinante 
- melhor técnica e preço – para bens e serviços de informática ela é obrigatória. 
- maior lance ou oferta – usado na modalidade “leilão” ou concessão de direito real de uso. 
Obs: menor lance ou oferta: usado no pregão. 
 
Tipos de licitação nas concessões 
Art. 15 da lei 8.987/95 
- menor valor da tarifa 
- maio oferta (nos casos de pagamento de outorga) 
- melhor oferta de pagamento de outorga após qualificação das propostas técnicas 
- combinação, dois a dois, dos anteriores 
- melhor proposta técnica (quando o preço é fixado no edital) 
- menor tarifa + melhor técnica 
- maior oferta pela outorga + melhor técnica 
 
Concorrência 
Qualquer um pode participar que preencham os requisitos previsto no edital 
Grande vulto (obrigatória na maior faixa de valores) 
- prazo mínimo de 45 duas da publicação até a entrega do envelope (melhor técnica e preço) 
- se for só de menor preço, o prazo é de 30 dias. 
 
Crítica: diversidade dos objetos licitados podem exigir prazos maiores. Pelo critério da razoabilidade, a Adm 
Pública deve conceder prazo suficiente para a elaboração da proposta, e não somente o mínimo. 
 
Caos especiais em que é obrigatória independentemente do valor: 
- compra e alienação de imóveis. 
- concessão de direito real de uso. 
- nas licitações internacionais. 
- nos contratos de empreitada integral (empreendimento – ou seja, obra ou serviço que serve para produzir 
outras finalidades). 
- concessões de serviços públicos. 
 
Tomada de preços 
Deve haver interessados previamente cadastrados ou atendimento às condições do edital (preencham os 
requisitos para cadastramento) três dias antes – art. 22, parágrafo. Ex: quando tiver licitação para vender cadeiras 
eu quero participar. 
Faixa intermediária de valores. Até 650 m 
Intervalo mínimo entre o edital e envelope: 30 dias para melhor técnica e melhor preço e 15 dias para menor 
preço. 
 
Convite 
Não há necessidades de haver cadastrados prévios, a Adm Pública convida, no mínimo, três para participarem. 
É uma modalidade entre, no mínimo, três interessados do ramo pertinente a seu objeto, cadastrados ou não, 
escolhidos e convidados pela unidade administrativa, e da qual podem participar também aqueles que, não sendo 
convidados, estiverem cadastrados na correspondente especialidade e manifestarem seu interesse com 
antecedência de 24 horas da apresentação das propostas. 



 
Como ela afixa o instrumento convocatório, outros podem participar. Nesse caso, devem estar previamente 
cadastrados. 
Faixa mínima de valores. 
Não há edital, mas sim carta-convite. 
Intervalo mínimo de 5 dias úteis. 
 
Concurso 
Modalidade entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, cientifico ou artístico, mediante a 
instituição de prêmio ou remuneração aos vencedores. 
 
Há premiação ou remuneração dos melhores. 
A comissão pode ser composta por membros alheio a Adm Pública. Ex: comissão de professores. 
 
Leilão 
É uma modalidade entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis 
- inservíveis para a Administração ou; 
- de produtos legalmente apreendidos ou penhorados. 
Serve também para a alienação de bens imóveis, a quem possa oferecer o maior lance, igual ou superior ao da 
avaliação podendo ser 
- de origem de judicial ou; 
- dação em pagamento 
 
Considerada uma subfase da licitação. 
 
Há vencedor quando o lance é maior ou igual ao valor da avaliação. 
 
Consulta 
Modalidade exclusiva da ANATEL. 
Serve para fornecimento de bens e serviços. 
Procedimento é disciplinado pela própria ANATEL. 
Vedada a utilização para contratação de obras e serviços de engenharia. 
 
Pregão 
É uma modalidade para a aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da 
contratação, em que se disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas e lances em sessão publica. 
 
 É uma modalidade, pois uso muito a 8.666 e muito os princípios. Alguns doutrinadores dizem que é um 
procedimento, mas o prof considera ser uma modalidade. 
Lei 10.920/02. 
 
É usado quando temos um produto, um bem ou um serviço que tem uma característica comum. Ex: uma caneta 
tem uma característica comum com outras canetas que é escrever, são diferentes nos design, cores, mas tem 
uma comum que é escrever, ou seja, diferente do singular. 
Pode ser usadas por todas as esferas federativas 
São bens cujo padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado. 
 
O pregão é opcional (obs: a UF é obrigada a usá-lo – Decreto 5450/05). Devendo ser preferencialmente na forma 
eletrônica. 
 



Característica principal: inversão de fases (primeiro vai haver a disputa e logo em seguida, a apresentação da 
comprovação da documentação exigida no edital. Se tratando de da melhor proposta, apenas a documentação do 
participante que tenha apresentado a melhor proposta é analisada) e homologação após a adjudicação 
 
Os serviços foram trazidos taxativamente para a União no Decreto 3.555/2000. 
Vedações de uso a obras de engenharia, locações imobiliárias, alienações, bens e serviços de informática... não 
tem como estabelecer determinada coisa, pois por ex cada imóvel tem uma característica. Lembrando que isso 
vale para estados e municípios, não para a UF. 
 
Modalidades: convencional (presencial) ou eletrônico (internet – uso preferencial para evitar fraudes, 
participações ilícitas). 
 
Caracteristicas principais: 
- o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% superiores podem fazer novos lances. 
- se não houver pelo menos 3 ofertas nas condições anteriores, pode-se selecionar as três melhores propostas 
para novos lances. 
 
Registro de preços 
Sistema usado para compras, obras ou serviços que sejam frequentes. Ao invés de várias licitações é realizada 
uma concorrência e posteriormente, o registro da proposta vencedora para ser utilizada sempre que necessária 
para uma contratação. 
 A contratação não é compulsória, mas a proposta terá preferência nas contratações. 
 
Obs: de qualquer forma é obrigatória a previa pesquisa de preços no mercado antes da contratação pelo registro 
de preços. 
 
Fases da licitação 
 
1) Edital: é o ato pelo qual a Administração divulga a abertura da concorrência, fixa os requisitos para a 
participação, define o objeto e as condições básicas do contrato e convida a todos os interessados para que 
apresentem suas propostas. Ou seja, faz uma oferta de contrato, para qualquer interessado que esteja dentro dos 
requisitos.  
2) Habilitação: a adm recebe os envelopes contendo a documentação referente à habilitação dos licitantes 
e a proposta. Só poderão ser exigidos documentos referentes à qualificação técnica e econômica indispensáveis à 
garantia do cumprimento das obrigações como qualificação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e 
qualificação econômico-financeira. E exigência de qualquer outra documentação acaba desvirtuando os objetivos 
da licitação. 
 
Tratando-se de empresa estrangeira atenderão as licitações internacionais devendo conter documentos 
autenticados pelo consulado e traduzidos por tradutor juramentado, ter representação legal no Brasil com 
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente. 
 
Tratando-se de consórcio a empresa líder será a responsável perante o poder concedente por meio do 
cumprimento do contrato, mas já responsabilidade solidária das demais. 
 
Licitantes habilitados serão aqueles, que na abertura do envelope, tiverem atendido às exigências do edital. Este 
não poderá se arrepender ou desistir da proposta, salvo motivo decorrente de fato superveniente. 
Inabilitados a participarem da licitação, serão aqueles que não estiverem com a documentação em ordem. 
Permite recurso no prazo de 5 dias úteis que será por mandado de segurança contra o presidente da Comissão de 
Licitação. 
 



3) Classificação ou julgamento: aqui a adm faz o julgamento das propostas, classificando pela ordem de 
preferência, realizada pelo tipo de licitação (menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta). 
Pode haver desclassificação para propostas: inexequíveis (preços muito abaixo do preço de mercado), que 
contrariem clausula editalícia, que seja condicionada a propostas de outros licitantes. 
Divulgação do resultado –prazo de 5 dias para recurso. 
 
Inversão de fases: inversão da fase de julgamento e habilitação. Primeiro vai haver a disputa e logo em seguida, a 
apresentação da comprovação da documentação exigida no edital. Se tratando de da melhor proposta, apenas a 
documentação do participante que tenha apresentado a melhor proposta é analisada, seguida de homologação 
após a adjudicação. 
 
Problemas da inversão:licitação de obras e serviços de engenharia ou aquisição de bens sob encomenda para 
entrega futura, concessão de serviços públicos, as condições de habilitação técnica e econômica são mais 
importantes do que o preço oferecido e, nesses casos, a Administração Pública não pode se ater primeiramente 
ao aspecto financeiro, sob o risco de comprometer a qualidade do serviço ou do bem contratado por meio desse 
processo de licitação. 
A licitação destina-se à contratação mais vantajosa (e não mais barata como confundido por muitos), assim um 
procedimento licitatório deve ser a contratação, pelo preço justo, da melhor técnica e do fornecedor que 
comprove possuir condições técnicas e operacionais de entregar o objeto da licitação com segurança e garantia. 
Não há de ser negar que a inversão gera uma celeridade do procedimento, mas em momento algum é certo e 
adequado tal celeridade de sobrepor à melhor contratação. 
 
4) Homologação: é a aprovação do procedimento verificando se há algum vício de legalidade. Se este for 
encontrado a adm poderá anular o procedimento ou determinar seu saneamento, se cabível. 
Tem a possibilidade de revogar a licitação caso em que haja causa superveniente que torne a licitação em 
desacordo ao interesse público. 
 
5) Adjudicação: ato vinculado que atribui ao vencedor o objeto da licitação.  
Não gera direito adquirido à celebração do contrato, mas sim expectativa de direito. 
 
Depois desse ato a adm vai convocá-lo a assinar o contrato no prazo de 60 dias. Esse prazo poderá ser prorrogado 
por uma vez, por igual período desde que solicitado e ocorra por motivo justificado. Se o interessado não atender 
à convocação no prazo, perderá o direito à contratação e ficará sujeito às penalidades e a adm poderá convocar 
os licitantes remanescentes pela ordem de classificação, não sujeito às penalidades, pois não são obrigados a 
aceitar o contrato. 
 
Dispensa de licitação 
Aqui há possibilidade de concorrência, mas, de qualquer forma, o interesse publico clama para que ela não 
ocorra, afinal é inconveniente e inoportuna. 
É uma decisão discricionária da adm. 
– Obras e serviços de engenharia de até R$ 15.000,00; 
– Outros serviços e bens: R$ 8.000,00; 
OBS: em ambos os casos não pode haver configuração de parcela do mesmo objeto ou serviço  
 
– Emergência ou calamidade pública (ex.: enchentes); 
 
– Instituição que tenha objetivo estatutário de pesquisa, ensino ou desenvolvimento. 
• Obs: Carvalho Filho fala de necessidade de vínculo de pertinência entre os objetivos da instituição e 
o objeto do certame 
 
– Quando não houver interessados anteriormente (licitação deserta) e a repetição do procedimento 
causar prejuízo; 



 
– Compra ou aluguel de imóvel para finalidades precípuas da Administração; 
 
– Contratação realizada por Instituição Científica e Tecnológica ou agência de fomento para a 
transferência de tecnologia. 
 
Inexigibilidade de licitação 
A concorrência não tem condição de ocorrer, pois é impossível. 
Ocorre quando temos um objeto único ou quando só uma empresa fornece. 
Só essa pessoa que tem direito de vender no país. 
Obrigado então a contrata de forma direta, não tem o porque fazer a licitação. É uma atividade vinculada. 
 
Em geral quando falamos em objeto único, não estamos falando somente em objeto, mas também serviço único. 
Em questão do serviço é aquele serviço que tem muito especificação, principalmente em consultorias, escritório 
de advocacia. Temos que nos basear em uma experiência previa e esse trabalho que a pessoa faz é adequado/ 
exclusivo para o que a necessidade publica precisa. 
Ex: parecer. Sou prefeito de tal cidade e preciso de um parecer do advogado do município, por ex. 
 
Obs- Vedação da licitação: inexigibilidade de licitação por ausência de um dos pressupostos da licitação. É 
quando a licitação violo o principio interesse publico. Usada para casos de extrema urgência para obter bens e 
serviços. Decisão vinculada. 
 
Crimes na licitação 
- dispensar ou não exigir licitação fora das hipóteses legais. 
- dar causa á instauração de licitação ou celebração de contrato cuja invalidação venha a ser proferida pelo Poder 
Judiciário. 
- devassar ou permitir devassar o sigilo das propostas. 
 
Princípios do PA 
Art. 37, caput, CF. 
A lei federal também traz outros princípios no art. 2°: 
- legalidade 
- finalidade 
- motivação 
- razoabilidade 
- proporcionalidade 
- moralidade 
- ampla defesa 
- contraditório 
- segurança jurídica 
- interesse público 
- eficiência 
- impulsão de ofício, sem prejuízo da atuação dos interessados. Se a adm tomar ciência de alguma coisa, deve 
iniciar. 
- gratuidade, proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei. 
- não é obrigatória a presença do advogado, o individuo pode sozinho resolver o processo, ainda mais o 
disciplinar. 
 
Contratos Administrativos 
 
Conceito: é sempre um instrumento bilateral, uma contratação administrativa, de um lado sempre terá o Estado. 
O estado estando presente, trará um regime jurídico administrativo. Trazendo esse regime, eu tenho um contrato 



administrativo, mas se for um regime de direito privado, eu tenho um contrato da administração. A presença do 
Estado define que é uma contratação administrativa e só, o que define se é contrato administrativo ou da 
administração é o regime jurídico. 
Visa a atender ao interesse publico primário. 
 
Conceito MJF -  é um acordo de vontades gerador de direitos e obrigações ao Estado. Cria, altera, modifica ou 
extingue direitos e obrigações. 
 
Contrato é comutativo nesse caso, há equivalência entre direitos e obrigações para cada uma das partes. 
 
É “intuitu persona”, ou seja, é personalíssimo (não visa tanto a pessoa, o importante é o objeto), há confiança 
recíproca entre os polos. Pode haver subcontratação, desde que previsto no contrato. Se houver a quebra de 
confiança, você pode ir e rescindir o contrato (ver causas de rescisão de contrato no slide!) 
 
Competência: é concorrente, são firmados, portanto, mediante prévia licitação: requisito de existência do ato 
administrativo (o ato será inexistente). 
 
Características principais: 
Mutabilidade dos contratos: não vige o pacta sunt servanta de forma integral, além disso, a Administração pode 
modificar unilateralmente os contratos. Pq? Pela supremacia do interesse publico, porém as clausulas com 
relação à remuneração devem ter a anuência do contratada, devendo ser negociadas. 
 
Clausulas exorbitantes – elas que vão permitir a alteração do contrato, são clausulas com poderes especiais à 
Administração públicas. 
E quais são esses poderes?  
- Revogação unilateral do contrato 
- Alteração unilateral do contrato 
- Aplicação de sanções com atributo da exigibilidade do ato administrativo. 
 
Exigência de garantia 
A faculdade de exigir a garantia nos contratos de obras, serviços e compras está prevista no art. 56 da lei 8666. 
Modalidades: (i) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, (ii) seguro-garantia e (iii) fiança bancária. 
 
A lei atual permite que a exigência de garantia seja feita já na licitação. 
A escolha da modalidade de garantia cabe ao  contratado, não podendo ultrapassar o correspondente a 5% do 
valor do contrato, a não ser no caso de ajustes que importam entrega de bens pela Administração, dos quais o 
contratado ficará depositário; nesse caso, ao valor da garantia deverá ser acrescido o valor dos bens. 
 
A garantia, quando exigida do contratado, é devolvida após a execução do contrato.  
Em caso de recisão contratual, por ato atribuído ao contratado, a Adm pode reter a garantia para ressarcir-se dos 
prejuízos e dos valores das multas e indenizações a ela devidos. Trata-se se medida autoexecutória, que 
independe de recurso ao Poder Judiciário. 
 
Recisão dos contratos adm 
Pode ser unilateral, amigável ou judicial. 
 
A amigável é feita por acordo entre as partes. 
A judicial normalmente é requerida pelo contratado, quando haja inadimplemento pela adm, já que ele não pode 
paralisar a execução do contrato nem fazer a recisão unilateral. O Poder Judiciário não tem necessidade de ir a 
juízo, já que a lhe defere o poder de rescindir unilateralmente o contrato. 
 



A judicial e amigável devem ser requeridas nos casos abrangendo os fatos da adm, que a supressão, por parte da 
adm, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato; supressão de sua 
execução; atraso superior a 90 dias nos pagamentos...ou seja, é toda ação ou omissão do Poder Público que , 
incidindo direta e especificamente sobre o contrato, retarda ou impede a sua execução. É falta contratual 
cometida pela Administração. 
 
No caso de recisão unilateral pela Adm, será por motivo de interesse publico. Nesse caso o contratado fará jus ao 
ressarcimento dos prejuízos, devolução da garantia, aos pagamentos atrasados e ao pagamento do custo da 
demolição. 
 

Fato do príncipe: é a medida de ordem geral, praticada pela própria Administração Pública, não relacionada 
diretamente com o contrato, MAS QUE NELE REPERCUTE, provocando desequilíbrio econômico-financeiro em 
detrimento do contratado. Ex.: Medida Governamental que dificulte a importação de matéria-prima necessária à 
execução do contrato. 

Na inexecução por caso fortuito é quando um evento da natureza imprevisível e inevitável, como o tufão, a 
inundação e o terremoto, causa a impossibilidade total eximindo o contratado de cumprir suas obrigações 
caracterizadas pela sua imprevisibilidade, aliada a inevitabilidade de seus efeitos. Um fato interessante é que se o 
contratante já se encontrar em mora quando sobrevier o evento não se exime da responsabilidade para com a 
outra parte, salvo se provar que o dano ocorreria mesmo que estivesse com suas obrigações em dia. 
 
Parcerias Público –Privadas (PPP) – vai cai na prova 
Projeto da Lei 2.546. 
Tínhamos a concessões da 8987 e agora temos as concessões cumuns. 
 
PPP ou concessão patrocinada e administrativa. 
Virou uma normal geral. Licitações, contratos, tem que ter normas gerais e os Estados tem competência residual. 
Com a lei 11.079/04 – serve para as adm direta ou indireta contratarem serviços públicos ou particulares. 
  
Aqui temos um limite orçamentário, pois se começasse todos fazem PPP não iria ter mais dinheiro. Para o próprio 
governo não gastar muito. 
 
Como funciona? Alguns riscos são do partículas outros do Estado, vice-versa, dos dois. 
O risco só do Estado – risco do cambio do metro 
Risco dos dois – problemas na demanda. 
 
Prazo Maximo de 35 anos e prazo mínimo de 5 anos. 
Valor Maximo de 20 milhões nos projetos. 
Na pratica tudo pode ser feito por PPP não é o valor que irá impedir. 
 
Sociedade de propósito específico (SPE): uma S.A, normalmente um empresa que surge do consórcio. Sociedade 
que explora o serviço. 
O Maximo de controle que o governo tem é de 49, porque o particular tem que ter no mínimo 51% de controle. 
 
Garantia desses contratos 
- vinculação da receita – tarifas (não pode vincula impostos – muito acham que é inconstitucional) 
- contribuições 
- taxas 
- vinculação 
 
 



Exceções da regra 
- usar a destinação de recursos da receita para a saúde (não é uma vedação constitucional) 
 
Receitas acessórias 
Receita acessória sob ótica dos usos de bens públicos como receita acessória. 
 
Na questão das peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder prever no edital de licitação, a 
possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias, para favorecer 
a modalidade das tarifas. 
Influem na política tarifária. 
 
Uso do bem público pelo particular 
O bem publico tem três modalidades: de uso comum, de uso especial e dominical. 
 
Uso normal – aquele que se exerce em conformidade com a destinação principal do bem. 
Ex: rua para a circulação das pessoas. 
Uso anormal – atende finalidade diversas ou acessórias da destinação principal. 
Ex: comemorações e festejos na rua. 
 
Uso privativo normal – pessoa obtém uma permissão de uso para ocupar um Box em um mercado municipal, 
afinal é uma finalidade precípua do bem. se caracteriza pela discricionalidade e precariedade. 
Agora se for se aproveitar construindo um terraço de café sobre a calçada, o uso privativo passa a ser anormal. 
 Pode ter autorização de uso ato unilateral e discricionário, pelo qual a adm consente, o título precário, 
que o particular se utilize de bem publico com exclusividade (mesa de bar na rua). A permissão de uso é ato 
unilateral, discricionário e precário, gratuito ou oneroso, pelo qual a adm faculta a utilização privativa de bem 
público para fins de interesse público. A concessão de uso é o contrato adm pelo qual a adm faculta ao particular 
a utilização privativa de bem público, para que exerça conforme sua destinação (construção de metrô). 
 
Uso comum do povo - bens são de toda a coletividade, não são alienáveis, passíveis de usucapião. 
Ex: mares, rios, ruas. 
Precisam de licença ou autorização para de repente realizar desfiles, comícios em praça, rua. 
 
Uso especial – edifícios ou terrenos federais, estaduais... são os prédios públicos e de lá saem serviços públicos. 
Existe uma ficção jurídica que diz que é o instituto da afetação. 
O bem público de uso comum e o especial estão afetados.  
Vai prestar o serviço publico e tem restrições de não poder ser vendido, onerosidade e etc, embora seja de direito 
publico. 
 
Bens com relação à destinação 
- Uso comum: embora pertencentes a pessoa de direito público interno podem ser utilizado sem restrição e 
gratuitamente por todos, sem necessidade de qualquer autorização especial desde que cumpridas restrições 
impostas.  
Praças, jardim, praia, reios, enseadas. 
 
- Uso especial: afetados, ou seja, tem que consultar o direito publico. 
são os afetados a um serviço ou estabelecimento público como as repartições publicas, isto é, locais onde se 
realizem as atividade públicas ou onde se encontra as disposições da adm pública. Teatros, universidades, museus 
e demais espaços abertos a visitação pública. 
Bens dominicais: próprios de Estado, não sendo aplicado nem ao de uso do bem comum ou especial. Não está 
afetado, não esta lá em vista do interesse público. É muito mais fácil dispor desse bem, pois não está afetado. 
 
Afetação: atribuição de um bem público a uma destinação específica. 



Desafetação: instituto que transforma um bem de uso comum do povo em bem dominical, ou seja, para mudar a 
destinação de um bem é necessário desafetar. 
*Enquanto mantiverem a afetação nem os bens de uso comum nem de uso especial poderá ser objeto de compra 
e venda ou doação. Pois não teve o ato adm desafetação para poder praticar esses outros atos. 


