
www.silp.com.br

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE 
CONTRATOS DO SISTEMA S

PALESTRANTE
Lucimara Coimbra

PALESTRANTE
Juliana Miky 

1 e 2  de 
setembro

Carga horária:  
12 horas



31/08/2021

Sistema Integrado de Licitações Públicas
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CONTRATOS – SESC -MG

A SILP

www.silp.com.br

Empresa especializada em grandes eventos e conferências. Realizadora do maior encontro nacional de conselhos 
profissionais, a CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.

O grande diferencial da SILP Eventos & Treinamentos está no seu time, que agrega profissionais com experiências 
e formações diversas. Contamos com profissionais atuantes há mais de 20 anos no mercado.

Isso faz com que o resultado do trabalho tenha, ao mesmo tempo, embasamento técnico e prático, tornando a SILP 
uma empresa reconhecida por seus clientes pela paixão, inovação, seriedade e excelência nas capacitações e 
propostas apresentadas.
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Lucimara Coimbra
A

Advogada. Mestre em Planejamento e Governança Pública. 

Especialista em Direito Administrativo. Consultora e 

Palestrante na área pública a mais de 25 anos. 

ESTADO - O DEVER E O 
PODER 

Por que o Estado existe?

Para o desempenho das atividades tendentes a 
satisfação dos interesses da coletividade. 
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O INTERESSE PÚBLICO ESTÁ ACIMA 
DOS INTERESSES  PARTICULARES  

Supremacia do interesse público

ESTADO

• INTERESSE PÚBLICO

Regime  jurídico 
administrativo 

prerrogativas e 
sujeições.
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Prerrogativas 

Colocam a Administração Pública em posição de 
supremacia em relação aos particulares.

Implica em manejo de poderes – necessários e 
suficientes para o atingimento dos fins públicos, que 

tenham sido previstos no ordenamento jurídico.

Regime  jurídico administrativo 

• Os poderes são instrumentais, ou seja, meras
ferramentas

• Só se justificam na medida em que necessários ao
adequado cumprimento dos fins públicos previstos
no ordenamento jurídico.

O PODER
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Existem regras e limites mais rígidos na atuação dos 
agentes públicos

Ex.  Dever de instaurar processo para aplicação de 
penalidades.

SUJEIÇÕES 

PODER - USO E ABUSO

O poder deve ser manejado na medida do
necessário para atingir os fins legalmente
estabelecidos.

Se os limites forem ultrapassados – estará
configurado o abuso de poder.
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•Agente pratica atos para os quais não detém
competência;

•Agente atua com excesso – vai além das
atribuições que lhe foram conferidas;

PODER - ABUSO

DIRETA E INDIRETA
atuação

ESTADO E ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA

atuação

Por meio de pessoa 
jurídica criada  por lei ou 

cuja criação foi autorizada 
por lei

Por meio do aparato 
próprio do Estado
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A natureza jurídica das entidades do Sistema “S”

Tratam-se de serviços sociais autônomos - pessoas
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, incumbidas
da assistência ou ensino a certas categorias sociais ou
profissionais, mantidos, em regra, por contribuições
parafiscais.

Não integram a Administração Pública - direta ou indireta.

AS CONTRATAÇÕES NO 
ÂMBITO DO SISTEMA S

O DEVER DE LICITAR 
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Fundamento do dever de licitar

Serviços sociais autônomos – não estão obrigados a licitar em
face do disposto no art. 37, XXI - não integram a Administração
Pública.

Não estão arrolados no art. 1º da Lei n.º 8.666/93.

Princípio republicano – estão sujeitas à prestação de contas e
realização de licitação para celebrar contratos de obras,
fornecimentos ou serviços.

Os serviços sociais autônomos desempenham atividade de
relevante interesse para a coletividade – denominada função
pública não estatal.

Possuem prerrogativas próprias de Administração pública
– ex. acréscimo unilateral de seus contratos.

Gerem recursos públicos em sentido lato –equiparados ao
erário - contribuições parafiscais.
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As suas licitações, porém, não seguem os ditames da Lei n.º
8.666/93 - n. º 10.520/2002 – n.º 14.133/2021.

TCU – decisões afirmando que as entidades do SISTEMA “S”
não estão adstritas aos “estritos limites” da Lei de Licitações,
mas devem seguir seus próprios regulamentos – Decisão 907/97.

RESOLUÇÃO N.º 1252/2012 - SESC

As Resoluções do SISTEMA “S” – deram contornos
diferenciados as regras de licitações e contratos.

Marçal Justen Filho - os Regulamentos deveriam seguir a
estrutura – as linhas mestras – traçada pela Lei n.º 8.666/93 e
pela Lei n.º 10.520/02 – p. 29.
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Jorge Ulisses Jacoby Fernandes – entende que a Lei n.º 8.666/93
deixou de ser aplicável aos serviços sociais autônomos. ( p.91,
Sistema de Registro de Preços).

Decisão TCU – critica disposições do regulamentos que não
seguem as linhas gerais da Lei n.º 8.666/93 e da Lei n.º
10.520/02.

Contratos – Resolução 1252

Obrigatoriedade 

Art. 1º As contratações de obras, serviços,
compras e alienações do SESC serão
necessariamente precedidas de licitação
obedecidas às disposições deste Regulamento.
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Contratos – Resolução 1252

Princípios 

Art. 2° A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa 
para o SESC e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 
dos que lhe são correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem 
seu caráter competitivo.

Princípios

idéias centrais de um sistema

garantem sentido lógico, harmonioso, racional
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Princípios 
constitucionais Art. 37 da Constituição. 

L egalidade

I mpessoalidade

M oralidade

P ublicidade

E ficiência. 

Princípio da Legalidade

no direito administrativo sua conotação é 
diversa daquela de direito privado. 
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Princípio da Legalidade

Direito privado 

autonomia da vontade

particular

permitido fazer tudo o 
que a lei não veda. 

Direito público 

vontade funcional

administrador/gestor da coisa 
pública

só pode praticar atos previstos 
em lei - na forma que da lei. 

Princípio da Impessoalidade

Atuação

visa ao interesse 
público

finalidade pública

• sem favoritismo ou 
perseguições

• sem privilégios ou 
dirigismos de ordem 

subjetiva. 
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Princípio da Moralidade

conforme a moral 
administrativa

padrão de conduta próprio 
da Administração

Pública

pressupõe ética, 
probidade e 
honestidade;

Atuação

Princípio da Publicidade 

Regra
ampla publicidade dos atos 

praticados pela 
Administração

transparência e  controle.

sigilo é exceção.
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Princípio da Publicidade 

Visa à divulgação, em tempo real, da receita e das despesas
de toda entidade pública (com o prazo máximo de 24h) em
um site na internet.

Exigências técnicas – para validar se essas informações
estão corretas.

.

Lei da Transparência - LC 131/2009

Lei da Transparência - LC 131/2009

Lei de Acesso à Informação – Lei n. 12.527/2011

Princípio da Publicidade 
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Princípio da Publicidade 

Regula o acesso a informações previsto na
Constituição Federal:

Art. 5º, XXXIII
Art. 37, II do § 3º
Art. 216, § 2º

.

Lei de Acesso à Informação – Lei n. 12.527/2011

Princípio da Publicidade 

SIGILO É EXCEÇÃO

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito 
fundamental de acesso à informação e devem ser executados em 
conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as 
seguintes diretrizes:
I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;
II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de 
solicitações;
III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 
informação;
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração 
pública;
V - desenvolvimento do controle social da administração pública.

.

LEI nº 12.527/2011

https://dhg1h5j42swfq.cloudfront.net/2021/03/24091418/sigilo-300x187.jpg
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Princípio da Eficiência 

obtenção de melhores 
resultados 

com menor custo -
relação 

custo/benefício

ponto de vista  
econômico-
financeiro 

e da satisfação do 
interesse público.

Impõe 

• Previstos  no art. 37 CF 

Legalidade
Impessoalidade
Moralidade
Publicidade
Eficiência

PRINCÍPIOS 
APLICÁVEIS ÀS 
LICITAÇÕES – Lei 
14.133/2021

Segurança jurídica
Razoabilidade
Proporcionalidade

Interesse público
Probidade administrativa
Igualdade
Motivação

Relativos à Gestão Pública 

Planejamento
Transparência
Eficácia
Segregação de funções

Relativos à tramitação do processo 
licitacional

Vinculação ao edital
Julgamento objetivo
Competitividade
Celeridade
Economicidade 
Desenvolvimento nacional 
sustentável
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CONTRATOS 
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

LEGISLAÇÃO – Licitações e Contratos

Lei n.º 8.666/93 - Lei de Licitações e Contratos

Lei n.º 8.987/95- Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos

Lei n.º 10.520/2002 - Lei do Pregão

Lei n.º 12.462/2011 - RDC

Lei n.º 13.303/2016 - Lei das Estatais
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LEGISLAÇÃO –
Licitações e 
Contratos

SRP
Decreto n.º 7.892/2013 

(com as posteriores
alterações)

Pregão Eletrônico
Decreto n.º 

10.024/2019

Pesquisa de Preços –
orçamento estimado

IN 73/2020 

Terceirização
Decreto n.º 9.507/2018

Terceirização
IN 05/2017

TCU 

STF STJ

DECISÕES – Licitações
e Contratos
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Contratos – Resolução 1252

Art. 1º As contratações de obras, serviços, compras 
e alienações do SESC serão necessariamente 
precedidas de licitação obedecidas às disposições 
deste Regulamento.

Contratos - Lei de Licitações

Todo e qualquer ajuste 

Órgãos/entidades da AP e particulares
Acordo de vontades
Formação de vínculo
Estipulação de obrigações recíprocas
Independe da denominação utilizada.
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Contratos da Administração Pública

Contratos privados
• Direito Privado - prevalência

• Atuação  em posição de 
igualdade com particulares 

Contratos administrativos

• Direito Público -
preponderância

• Atuação  em posição de 
supremacia  - superioridade

Contratos administrativos 

Cláusulas exorbitantes 

• Contrato público -
perfeitamente admissíveis 

• Supremacia do interesse 
público sobre o privado

• Contrato privado -
abusivas, leoninas e ilegais. 

Imagem 01
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Prerrogativas – Lei n.º 8.666/93

CLÁUSULA FUNDAMENTAÇÃO
FÁTICA 

FUNDAMENTO
JURÍDICA 

Modificação unilateral • Melhor adequação às finalidades de 
interesse público e respeito aos 

direitos do contratado

Art. 58, I

Rescisão unilateral Casos especificados no art. 79 Art. 58, II

Fiscalização da 
execução

Para garantir a fiel execução do contrato  Art. 58, III

Aplicação de sanções Motivadas pela inexecução total ou parcial 
do ajuste

Art. 58, IV

Garantia contratual Acobertar eventuais prejuízos Art. 56

Lei n.º 8.666/93
Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos
instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a
eles, a prerrogativa de:

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às
finalidades de interesse público, respeitados os direitos do
contratado;
II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no
inciso I do art. 79 desta Lei;
III - fiscalizar-lhes a execução;
IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial
do ajuste;
V - nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente
bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto
do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar
apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado,
bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo.

Contratos administrativos Regime jurídico – Lei de Licitações 

Lei n.º 14.133/2021

Art. 104. O regime jurídico dos contratos instituído por esta
Lei confere à Administração, em relação a eles, as
prerrogativas de:
I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às
finalidades de interesse público, respeitados os direitos do
contratado;
II - extingui-los, unilateralmente, nos casos especificados
nesta Lei;
III - fiscalizar sua execução;
IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou
parcial do ajuste;
V - ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar
pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato nas
hipóteses de:
a) risco à prestação de serviços essenciais;
b) necessidade de acautelar apuração administrativa de
faltas contratuais pelo contratado, inclusive após extinção
do contrato.
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Ciclo da contratação
Identificação das 

necessidades 

Definição das 
especificações 

Seleção do 
contratado

Adjudicação do 
contrato 

Gestão e 
monitoramento da 

execução  

Cláusulas 
fundamentais

Discussão sobre essas 
cláusulas no momento 
da elaboração do ato 
convocatório. 

Participação das áreas 
interessadas.
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Lei n.º 14.133/2021

Artefatos que antecedem a 
licitação/contratação 

ETP, TR, Projetos  e Matriz de 
Riscos

ETP 

Documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de 
uma contratação 

Caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução

Viabilidade da contratação

Base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto 
básico.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Lei n.º 14.133/2021 
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ETP – DIGITAL 
COMPRASNET

Sistema ETP digital - aquisição de 
bens e a contratação de serviços e 
obras.

Ferramenta disponível para as 
unidades de compras, em especial 
aquelas que atuam como 
requisitantes de bens ou serviços ou 
como área técnica

TERMO DE 
REFERÊNCIA –
TR

Documento necessário para a 
contratação de bens e serviços –
exigível na licitação (art. 18, II) e na 
contratação direta (art. 72, I)

Documento elaborado com base nos
estudos técnicos preliminares.
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TERMO DE REFERÊNCIA – TR

Termo de 
referência 

Elementos capazes 
de propiciar 

avaliação do custo 
pela administração

Orçamento

Definição dos 
métodos, 

estratégia de 
suprimento;

TERMO DE REFERÊNCIA – TR

Fundamentação da contratação

Deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos:

Definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do 
contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação.
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TERMO DE REFERÊNCIA – TR

Descrição da solução como um todo, 
considerado todo o ciclo de vida do 
objeto;

Requisitos da contratação;

TERMO DE REFERÊNCIA – TR

Modelo de execução do objeto, que consiste na definição
de como o contrato deverá produzir os resultados
pretendidos desde o seu início até o seu encerramento;

Modelo de gestão do contrato, que descreve como a 
execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo
órgão ou entidade;
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TERMO DE REFERÊNCIA – TR

Critérios de medição e de pagamento;

Forma e critérios de seleção do fornecedor;

• TERMO DE REFERÊNCIA – TR

Estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços
unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos
que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção
dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de 
documento separado e classificado;

Adequação orçamentária;
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I - especificação do produto, preferencialmente conforme 
catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de 
qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e 
segurança;

II - indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras 
para recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso;

III - especificação da garantia exigida e das condições de 
manutenção e assistência técnica, quando for o caso.

TERMO DE REFERÊNCIA – TR - COMPRAS

57

Deveres do contratado e do contratante;

Procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato;

Prazo de execução – E OUTROS PRAZOS;

Sanções, de forma clara, concisa e objetiva

TERMO DE REFERÊNCIA – TR

58
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Exigências de habilitação

Condições relevantes execução do contrato;

Designação do pregoeiro e equipe de apoio. 

TERMO DE REFERÊNCIA – TR

59

EDITAL DA LICITAÇÃO – REGRAS  

O edital deverá conter objeto da licitação e as regras
relativas:

• à convocação
• ao julgamento
• à habilitação
• aos recursos
• às penalidades da licitação
• à fiscalização e à gestão do contrato
• à entrega do objeto
• às condições de pagamento.

O edital deverá conter objeto da licitação e as regras
relativas:

• à convocação
• ao julgamento
• à habilitação
• aos recursos
• às penalidades da licitação
• à fiscalização e à gestão do contrato
• à entrega do objeto
• às condições de pagamento.
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EDITAL DA LICITAÇÃO
Padronizados  

• Sempre que o objeto permitir, a 
Administração adotará minutas 
padronizadas de edital e de 
contrato com cláusulas 
uniformes.

MINUTAS PADRONIZADAS 

Órgãos da Administração com competências regulamentares relativas às licitações e aos
contratos deverão:

Instituir - Modelos de minutas de editais, de TR, de contratos padronizados

Com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno

Admitida a adoção das minutas do Poder Executivo federal por todos os entes federativos.

62
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ENGENHARIA

Lei n.º 
14.133/2021  

Serviços de engenharia comuns 

Ações, objetivamente padronizáveis em 
termos de desempenho e qualidade, de 
manutenção, de adequação e de 
adaptação de bens móveis e imóveis, com 
preservação das características originais 
dos bens.
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ENGENHARIA

Lei n.º 
14.133/2021  

Serviços de engenharia 
especial 

Alta heterogeneidade ou 
complexidade - não pode se 
enquadrar na definição de 
comum.

PROJETOS

Lei n.º 
14.133/2021 

Regra é que a contratação de obras e 
serviços de engenharia demandam 
projetos, exceto os comuns 

Demonstrada a inexistência de prejuízos 
para aferição dos padrões de 
desempenho e qualidade almejados

Especificação do objeto poderá ser 
indicada apenas em termo de referência, 
dispensada a elaboração de projetos.
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• MATRIZ DE RISCO

Lei n.º 
14.133/2021

IN 05/2017

• Cláusula contratual

• Definição de riscos e de 
responsabilidades entre as partes

• Caracterizadora do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do 
contrato, em termos de ônus
financeiro decorrente de eventos
supervenientes à contratação.

MATRIZ DE 
RISCO

Lei n.º 
14.133/2021

IN 05/2017

• Alocação eficiente dos riscos de cada
contrato

• Estabelecimento da responsabilidade
que caiba a cada parte contratante

• Estabelecimento de  mecanismos que 
afastem a ocorrência do sinistro e 
mitiguem os seus efeitos, caso ocorra
durante a execução contratual.
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MATRIZ DE 
RISCO

Lei n.º 
14.133/2021

IN 05/2017

• Edital poderá contemplar matriz de 
alocação de riscos entre o contratante e 
o contratado

• O cálculo do valor estimado da 
contratação poderá considerar taxa de 
risco compatível com o objeto da 
licitação e os riscos atribuídos ao
contratado

• De acordo com metodologia
predefinida pelo ente federativo.

MATRIZ DE 
RISCO

Lei n.º 
14.133/2021

IN 05/2017

• O contrato deverá refletir a alocação
realizada pela matriz de riscos, 
especialmente quanto:

• às hipóteses de alteração para o 
restabelecimento da equação
econômico-financeira do contrato – se 
o sinistro for considerado na matriz
como causa de desequilíbrio não
suportada pela parte que pretenda o 
restabelecimento;
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MATRIZ DE 
RISCO

Lei n.º 
14.133/2021

IN 05/2017

• à possibilidade de resolução quando o 
sinistro majorar excessivamente ou
impedir a continuidade da execução
contratual;

• à contratação de seguros obrigatórios
previamente definidos no contrato, 
integrado o custo de contratação ao
preço ofertado.

MATRIZ DE 
RISCO

Lei n.º 
14.133/2021

IN 05/2017

• Obrigatoriedade

• Contratação de obras e serviços
de grande vulto

• Adoção do regimes de contratação
integrada e semi-integrada
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CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Cláusulas fundamentais ou obrigatórias 

Contratos – Resolução 1252

Art. 26. Os contratos serão escritos, suas cláusulas 
indicarão necessariamente o seu objeto, com a 
especificação da obra, serviço ou fornecimento, 
conforme o caso, o preço ajustado, o prazo de execução, 
as garantias e penalidades, além de outras previamente 
estabelecidas no instrumento convocatório.
Paragrafo único. Os contratos terão prazo determinado, 
não podendo ultrapassar, inclusive com suas eventuais 
prorrogações, o limite máximo de 60 (sessenta) meses.
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Lei n.º 8.666/93

Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se
pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-
lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado.

§ 1o Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as
condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os
direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade
com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.

§ 2o Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de
licitação devem atender aos termos do ato que os autorizou e da
respectiva proposta.

Lei n.º 14.133/2021

Art. 89. Os contratos de que trata esta Lei regular-se-ão pelas suas
cláusulas e pelos preceitos de direito público, e a eles serão aplicados,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado.
• § 1º Todo contrato deverá mencionar os nomes das partes e os de

seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou sua lavratura, o
número do processo da licitação ou da contratação direta e a
sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas
contratuais.

• § 2º Os contratos deverão estabelecer com clareza e precisão as
condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam
os direitos, as obrigações e as responsabilidades das partes, em
conformidade com os termos do edital de licitação e os da proposta
vencedora ou com os termos do ato que autorizou a contratação
direta e os da respectiva proposta.
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Cláusulas obrigatórias – Lei n.º 8666/93 
Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que 
estabeleçam:

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 
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.

Cláusulas fundamental ou obrigatórias

Relacionadas a preço e pagamento

• Preço
• Condições de pagamento
• Critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de 
preços
• Critérios de atualização monetária entre a data do 
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento. 
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Cláusulas obrigatórias 

Regime de execução ou a forma de fornecimento
• Importante para:

Elaboração do orçamento estimado
Formulação das propostas
Fiscalização do contrato

Execução - Obras e serviços

• DIRETA

Órgãos e entidades da Administração, pelos próprios meios.

• INDIRETA

Órgão ou entidade contrata com terceiros sob um dos regimes de 
execução.
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Regime de Execução – Empreitada Lei n.º 8.666/93

POR PREÇO GLOBAL POR PREÇO 
UNITÁRIO

INTEGRAL POR TAREFA

Execução da 
obra/serviço por 
preço certo e total

Execução da 
obra/serviço por 
preço certo de 
unidades 
determinadas

Empreendimento na
integralidade
Obras/serviços/instal
ações/inteira
responsabilidade da
contratada/entrega
em condições de
entrada em
operação.

Ajusta-se a mão-de-
obra para pequenos 
trabalhos por preço 
certo, com ou sem 
fornecimento de 
materiais

Regime de Execução –Lei n.º14.133/2021
Contratação de obras e serviços de engenharia 

Contratação integrada Contratação semi-integrada
• Projetos básico

• Projeto executivo

• Execução das obras e serviços de
engenharia, com fornecimento de bens ou
prestação de serviços especiais e realização
de montagem, teste, pré-operação e as
demais operações necessárias e suficientes
para a entrega final do objeto;

• Projeto executivo

• Execução das obras e serviços de
engenharia, com fornecimento de bens ou
prestação de serviços especiais e realização
de montagem, teste, pré-operação e as
demais operações necessárias e suficientes
para a entrega final do objeto;
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Regime de Execução – Compras Lei n.º 8.666/93

Fornecimento do objeto:

Integral 

Parcelado 

Corte de Contas
Regime de execução de compras

• Necessidade de indicar 

• Prazo de entrega e de recebimento

• TCU – Acórdão 1292/2003 Primeira Câmara
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Cláusulas fundamentais ou obrigatórias 

Garantias 

Assegura a plena execução - quando exigida.

Contratos – Resolução 1252

Art. 27. A prestação de garantia, quando prevista no 
instrumento convocatório, limitada a 10% (dez por cento) do 
valor do contrato, e à escolha do prestador, constará de:
I - caução em dinheiro;
II - fiança bancária;
III - seguro garantia.
Paragrafo único. Nos casos de obras e serviços de 
engenharia, o instrumento convocatório poderá fixar o tipo 
de garantia dentre os elencados nos incisos deste artigo.
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Garantia contratual

Art. 56, § 1º da Lei n.°
8.666/93

• 5% do valor do ajuste

• 10% - grande vulto e
alta complexidade

Cláusulas fundamentais ou obrigatórias

Admite-se a 
substituição 
da garantia, 
desde que 

preservada a 
finalidade.

Escolha pelo contratado:

Caução em dinheiro

Títulos da dívida pública

Seguro-garantia

Fiança bancária

• Se houver suspensão do contrato
por ordem ou inadimplemento da
Administração;

• Contratado ficará desobrigado de 
renovar a garantia ou de endossar
a apólice de seguro ;

• Até a ordem de reinício da 
execução ou o adimplemento pela 
Administração.

GARANTIA – Lei n.º 14.133/2021
• Edital fixará prazo mínimo de 1 

(um) mês para a prestação da 

garantia.

• Contado da data da 

homologação da licitação e 

anterior à assinatura do 

contrato.
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Prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no 
contrato principal 

Acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a 
emissão do respectivo endosso pela seguradora. 

GARANTIA – Lei n.º 14.133/2021

Contratos de execução continuada ou de fornecimento
contínuo de bens e serviços.

Substituição da apólice de seguro-garantia na data da renovação ou
do aniversário, desde que mantidas as mesmas condições e 

coberturas da apólice .

GARANTIA – Lei n.º 14.133/2021
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Contratações de obras, serviços e fornecimentos

Até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato

Majoração desse percentual para até 10% (dez por cento)

Justificada mediante análise da complexidade técnica e dos riscos
envolvidos.

GARANTIA – Lei n.º 14.133/2021

• Contratações de serviços e 

fornecimentos contínuos com 

vigência superior a 1 (um) ano

• Valor anual do contrato

GARANTIA – Lei n.º 14.133/2021
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• Contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto,

• Exigência de modalidade seguro-garantia,

• Cláusula de retomada,

• Até 30% (trinta por cento) do valor inicial do contrato.

GARANTIA – Lei n.º 14.133/2021

Em dinheiro, atualizada monetariamente.

Liberação ou restituição após a fiel execução do 
contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva

da Administração

GARANTIA – Lei n.º 14.133/2021
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GARANTIA – Lei n.º 14.133/2021
Contratação de obras e serviços de engenharia

Edital poderá exigir a prestação da garantia na modalidade seguro-garantia

Prever a obrigação de a seguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, 
assumir a execução e concluir o objeto do contrato.

GARANTIAS – Lei n.º 14.133/2021
Contratação de obras e serviços de Engenharia

Seguradora deverá firmar o contrato/aditivos, como interveniente anuente, e poderá:

a) ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal;

b) acompanhar a execução do contrato principal;

c) ter acesso a auditoria técnica e contábil;

d) requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo fornecimento.
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A emissão de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar 
para a conclusão do contrato, será autorizada desde que demonstrada sua 

regularidade fiscal;

A seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato, total ou 
parcialmente.

GARANTIAS 
Contratação de obras e serviços de Engenharia

Inadimplemento do contratado, serão observadas as seguintes disposições, caso a 
seguradora:

• Execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta da obrigação de pagar a 
importância segurada indicada na apólice;

• Não assuma a execução do contrato, pagará a integralidade da importância 
segurada indicada na apólice.

GARANTIAS – Lei n.º 14.133/2021
Contratação de obras e serviços de Engenharia
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Cláusulas fundamentais ou  obrigatórias 

• Direitos, deveres  e responsabilidades das partes

Devem ser muito bem definidos.

Cláusulas fundamentais ou  obrigatórias 

Direitos e as responsabilidades das partes

• Penalidades cabíveis

• Valores das multas
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Cláusulas fundamentais ou  obrigatórias 

Lei n.º 14.133/2021

• Matriz de risco, quando for o caso;

• Prazo para resposta ao pedido de repactuação de
preços, quando for o caso;

• Prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do
equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso;

Cláusulas fundamentais ou  obrigatórias 

Vinculação

Proposta  do licitante vencedor
com 

edital de licitação 
ou termo de dispensa/ inexigibilidade
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Cláusulas fundamentais ou  obrigatórias 

Legislação

Aplicável à execução do contrato e especialmente 
aos casos omissos.

Cláusulas fundamentais ou  obrigatórias 

Manutenção das condições de habilitação

• Obrigação do contratado 

• Durante toda a execução do contrato

• Compatibilidade com as obrigações assumidas

• Pagamento condicionado aos documentos comprobatórios.
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Cláusulas fundamentais ou  obrigatórias 

Lei n.º 8.666/93
Rescisão

Casos previstos 
no art. 78.

Lei n.º 14.133/2021 
Extinção  - art. 136 

• Os incisos (e parágrafos) indicam os 
casos que constituirão motivos para 
extinção do contrato.

• Formalmente motivada nos autos do 
processo, assegurados o contraditório e 
a ampla defesa. 

CONTRATOS - Extinção 

Unilateral  e consensual  - precedidas de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo 

no respectivo processo.

Cláusulas fundamentais ou  obrigatórias 
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Contratos – Resolução 1252

Art. 28. O contratado poderá subcontratar partes do 
objeto contratual, se admitido no instrumento 
convocatório e no respectivo contrato e desde que 
mantida sua responsabilidade perante o 
contratante, sendo vedada a subcontratação com 
licitante que tenha participado do procedimento 
licitatório.

Possibilidade
• Lei n.º 8.666/993 
• Art. 72
• Partes da obra, serviço ou 

fornecimento
• Limite admitido, em cada caso, 

pela Administração.

Obrigatoriedade

• Lei n.º 123/2006 – ME e EPP 
• Art. 48,II 
• Partes de obras ou serviços
• Definida pela AP, como 

tratamento favorecido. 

Alteração dos Contratos 

SUBCONTRATAÇÃO



31/08/2021

Subcontratação – Lei n.º 14.133/2021
Art. 122. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado 
poderá subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, 
pela Administração.

§ 1º O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do 
subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

§ 2º Regulamento ou edital de licitação poderão vedar, restringir ou estabelecer condições para a 
subcontratação.

§ 3º Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 
mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 
dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou 
atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do 
edital de licitação.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Alterações 
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Contratos – Resolução 1252

Art 30. Os contratos poderão ser aditados nas 
hipóteses de complementação ou acréscimo que se 
fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial e de até 
50% (cinquenta por cento), para reforma de edifício 
ou equipamento, ambos atualizados.

Modalidades 

• Unilateral: quantitativa e qualitativamente.

• Bilateral - por acordo: substituição da garantia, 
revisão.

Alteração dos Contratos 
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Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

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 dos Contratos – Lei n.º 8.666/93 

II - por acordo das partes:
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;
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 conseqüências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica
extraordinária e extracontratual

Alteração dos Contratos – Lei n.º 8.666/93 
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DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS E DOS
PREÇOS

Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as
devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para

melhor adequação técnica a seus objetivos;

b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência
de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites
permitidos por esta Lei;

Alteração dos Contratos – Lei n.º 14.133/2021  

DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS E DOS
PREÇOSII - por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do 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 e vedada a antecipação
do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente
contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou
previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal
como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco
estabelecida no contrato.

Alteração dos Contratos – Lei n.º 14.133/2021  
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DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS E DOS
PREÇOS

§ 1º Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de
contratos de obras e serviços de engenharia ensejarão apuração
de responsabilidade do responsável técnico e adoção das
providências necessárias para o ressarcimento dos danos
causados à Administração.

Alteração dos Contratos – Lei n.º 14.133/2021 

Alterações quantitativas

Art. 65, I, b – trata-se de uma alteração unilateral

• Acréscimos e supressões unilaterais - limite de 25%

• Supressão - acima de 25%, se houver concordância 
do contratado. 

• Reforma de edifício ou equipamentos - 50%.

Alteração dos Contratos 
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• Art. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do
caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar,
nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e,
no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os
acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

• Art. 126. As alterações unilaterais a que se refere o inciso I do
caput do art. 124 desta Lei não poderão transfigurar o objeto da
contratação.

Alteração dos Contratos 

• Art. 127. Se o contrato não contemplar preços unitários para obras
ou serviços cujo aditamento se fizer necessário, esses serão
fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da
proposta e o do orçamento-base da Administração sobre os preços
referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento,
respeitados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei.

Alteração dos Contratos 
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• Art. 128. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a
diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço
global de referência não poderá ser reduzida em favor do
contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a
planilha orçamentária.

Alteração dos Contratos 

• Art. 129. Nas alterações contratuais para supressão de obras, bens
ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e os
colocado no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela
Administração pelos custos de aquisição regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber
indenização por outros danos eventualmente decorrentes da
supressão, desde que regularmente comprovados.

Alteração dos Contratos 
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Alterações qualitativas

Limites 

TCU – 25% sobre o valor da contratação;

TCE/PR – limite é a não desnaturação do objeto.

Alteração dos Contratos 

Equilíbrio econômico-financeiro

Alteração dos Contratos 

Relação estabelecida inicialmente pelas partes

encargos do contratado X retribuição justa como 
remuneração  pela execução do objeto.
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Equilíbrio econômico-financeiro

Alteração dos Contratos 

• Equilíbrio entre prestação e contraprestação 

• Deve existir durante toda a contratação

• CF/88 art. 37, XXI  - manutenção das condições efetivas 
das proposta.

Reequilíbrio econômico-financeiro
INSTITUTO FUNDAMENTAÇÃO

FÁTICA 
FUNDAMENTAÇÃO

JURÍDICA 
PERIODICIDADE 

REVISÃO •Álea extraordinária  (Teoria da 
Imprevisão)
•Fato do Príncipe 
•Fato da Administração 

CF/88 – art. 37, XXI; Não há 

REAJUSTE Álea ordinária – processos 
inflacionário 

Art.  40 e art. 55 da Lei n.º 
8.666/93.

Periodicidade anual – Lei 
10.192/2001.

Anual – data da 
apresentação da 
proposta/orçamento a 
que se referir/último 
reajuste.

REPACTUAÇÃO Administração Pública Federal –
contratos de serviços de natureza  
continuada.

Decreto 9.507, DE 21 DE 
SETEMBRO DE 2018
IN 05/2017
Demonstração analítica da 
elevação dos custos.

12 meses - data da 
apresentação da  
proposta/último evento.
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• EDITAL DA LICITAÇÃO – Lei 
14.133/2021 
Reajuste 

• Independentemente do prazo de duração 
do contrato

• Obrigatoriedade de previsão no edital de 
índice de reajustamento de preço 

• Data-base vinculada à data do orçamento 
estimado

• Possibilidade de ser estabelecido mais de 
um índice específico ou setorial, em 
conformidade com a realidade de mercado 
dos respectivos insumos.

Reajuste - Lei n.º 14.133/2021 

• Independentemente do prazo de duração do contrato

• Obrigatoriedade de previsão no edital de índice de reajustamento de preço

• Data-base vinculada à data do orçamento estimado

• Possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, 
em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.
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SERVIÇOS CONTÍNUOS 

Reajustamento – sem dedicação exclusiva ou predominância de 
mão de obra

Previsão de índices específicos ou setoriais.

Repactuação - com dedicação exclusiva ou predominância de 
mão de obra

Demonstração analítica da variação dos custos.
Interregno mínimo de 1 ano

Reajuste e repactuação - Lei n.º 14.133/2021 

Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato:

• Teoria da imprevisão 
• Força maior e caso fortuito
• Fato da administração
• Fato do príncipe.

Alteração dos Contratos 

Equilíbrio econômico-financeiro
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Art. 65, § 5º 
• Tributos ou encargos legais criados alterados ou 

extintos 
• Superveniência de disposições legais 
• Após a data da apresentação da proposta 
• Comprovada repercussão nos preços.

Alteração dos Contratos 

Equilíbrio econômico-financeiro – Lei n.º 8.666/1993

Art. 65, § 6º 

• Alteração unilateral do contrato 
• Aumento dos encargos do contratado 
• Restabelecimento por aditamento 

Alteração dos Contratos 

Equilíbrio econômico-financeiro
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Art. 130. Caso haja alteração unilateral do
contrato que aumente ou diminua os encargos
do contratado, a Administração deverá
restabelecer, no mesmo termo aditivo, o
equilíbrio econômico-financeiro inicial.

Alteração dos Contratos 

Equilíbrio econômico-financeiro – Lei n.º 14.133/2021

Art. 131. A extinção do contrato não configurará
óbice para o reconhecimento do desequilíbrio
econômico-financeiro, hipótese em que será
concedida indenização por meio de termo
indenizatório.
Parágrafo único. O pedido de restabelecimento
do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser
formulado durante a vigência do contrato e antes
de eventual prorrogação nos termos do art. 107
desta Lei.

Alteração dos Contratos 
Equilíbrio econômico-financeiro – Lei n.º 14.133/2021



31/08/2021

Art. 132. A formalização do termo aditivo é
condição para a execução, pelo contratado, das
prestações determinadas pela Administração no
curso da execução do contrato, salvo nos casos
de justificada necessidade de antecipação de
seus efeitos, hipótese em que a formalização
deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

Alteração dos Contratos 
Equilíbrio econômico-financeiro – Lei n.º 14.133/2021

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

INSTITUTO Conceito Exemplo de evento

Fato da 
Administração 

• Atuação da 
Administração 
contratante

• Ato ou omissão –
afete/impossibilite a 
execução do contrato

Alteração nas 
especificações do  
projeto
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

INSTITUTO Conceito Exemplo de evento

Fato do Príncipe Ato de autoridade - medida 
geral - que indiretamente 
repercuta no contrato

Alteração na legislação: 

• Elevação da carga 
tributária

• Desoneração da folha 
de pagamento  

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

INSTITUTO Conceito Exemplo de evento

Teoria da 
Imprevisão

Ocorrência de álea 
extraordinária do 
contrato - excede o 
risco normal existente 
em todo o negócio

Fatos:

• Imprevisíveis

• Previsíveis e de 
consequências 
incalculáveis  que 
afetem a 
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Caso fortuito ou força maior

Evento imprevisto que impossibilita a regular execução do 
contrato.

STJ – evento fortuito - imprevisibilidade é comum a todos 
eles.

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Contratos – Resolução 1252

Art 29. As alterações contratuais por acordo entre 
as partes, desde que justificadas, e as decorrentes 
de necessidade de prorrogação, constarão de 
termos aditivos.
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Revisão Termo aditivo

Reajuste Apostilamento

Repactuação Apostilamento
ou Termo aditivo  (se for alterar mais alguma 
cláusula). 

Formalização 

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Art. 54, § 1º

• Clareza e precisão nas condições para sua
execução

• Cláusulas que definam os direitos, obrigações
e responsabilidades das partes

Contratos administrativos 
Formalização – Lei n.º 8.666/93
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Contratos – Resolução 1252

Art. 31. A recusa injustificada em assinar o contrato ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo fixado, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação 
assumida e poderá acarretar ao licitante as seguintes 
penalidades, previstas no instrumento convocatório:
I - perda do direito à contratação;
II - perda da caução em dinheiro ou execução das demais 
garantias de propostas oferecidas, sem prejuízo de outras 
penalidades previstas no instrumento convocatório;
II - suspensão do direito de licitar ou contratar com o SESC, 
por prazo não superior a 2 (dois) anos.

Art. 64

Convocação para assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente

Prazo e condições previstas no edital/contrato

Sanções – art. 81

Convocação para assinatura do contrato – Lei n.º 8.666/93
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Convocação para assinatura do contrato – Lei n.º 8.666/93

Art. 64, § 1º

Prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período

Solicitação pela parte, durante o seu transcurso

Motivo justificado e aceito pela Administração.

Art. 90. A Administração convocará regularmente o licitante vencedor para
assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação, sob pena
de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei.
§ 1º O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual
período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente
justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.
§ 2º Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo
de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e
nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo
licitante vencedor.
§ 3º Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem
convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos
compromissos assumidos.

Convocação para assinatura do contrato – Lei 14.133/2021
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§ 4º Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos
termos do § 2º deste artigo, a Administração, observados o valor
estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
I - convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem
de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo
que acima do preço do adjudicatário;
II - adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos
licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando
frustrada a negociação de melhor condição.

Convocação para assinatura do contrato – Lei 14.133/2021

§ 5º A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento
total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente
estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor
do órgão ou entidade licitante.

§ 6º A regra do § 5º não se aplicará aos licitantes remanescentes
convocados na forma do inciso I do § 4º deste artigo.

Convocação para assinatura do contrato – Lei 14.133/2021
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§ 7º Será facultada à Administração a convocação dos demais
licitantes classificados para a contratação de remanescente de obra,
de serviço ou de fornecimento em consequência de rescisão
contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos §§ 2º
e 4º deste artigo.

Convocação para assinatura do contrato – Lei 14.133/2021

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Vigência
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Art. 26 (...) 

Paragrafo único. Os contratos terão prazo 
determinado, não podendo ultrapassar, inclusive 
com suas eventuais prorrogações, o limite máximo 
de 60 (sessenta) meses.

Resolução 1252 - Vigência dos contratos 

Prazo de vigência - determina a duração do contrato

Prazo de Execução - determinado para executar o objeto
do contrato – a obrigação por ele determinada.

Vigência dos contratos
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Contratos de serviços de natureza contínua  

Celebrado diretamente por  60 meses;

Prazo inferior com prorrogações até 
atingir o limite legal

Vigência dos contratos

Vigência dos contratos – Lei n.º 14.133/2021

Art. 105. A duração dos contratos regidos por esta Lei será a prevista em edital, e deverão ser 
observadas, no momento da contratação e a cada exercício financeiro, a disponibilidade de créditos 
orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

Art. 106. A Administração poderá celebrar contratos com prazo de até 5 (cinco) anos nas hipóteses de 
serviços e fornecimentos contínuos, observadas as seguintes diretrizes:

I - a autoridade competente do órgão ou entidade contratante deverá atestar a maior vantagem 
econômica vislumbrada em razão da contratação plurianual;

II - a Administração deverá atestar, no início da contratação e de cada exercício, a existência de créditos 
orçamentários vinculados à contratação e a vantagem em sua manutenção;

III - a Administração terá a opção de extinguir o contrato, sem ônus, quando não dispuser de créditos 
orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece 
vantagem.
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CONTRATO POR PRAZO – prazo define a extinção 
do contrato

CONTRATO POR ESCOPO  - prazo define a 
execução ou inexecução 

Vigência dos contratos

Art. 6º
(...) XVII - serviços não contínuos ou
contratados por escopo: aqueles que impõem
ao contratado o dever de realizar a prestação
de um serviço específico em período
predeterminado, podendo ser prorrogado,
desde que justificadamente, pelo prazo
necessário à conclusão do objeto;

Vigência dos contratos – Lei n.º 14.133/2021
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Art. 107. Os contratos de serviços e
fornecimentos contínuos poderão ser
prorrogados sucessivamente, respeitada a
vigência máxima decenal, desde que haja
previsão em edital e que a autoridade
competente ateste que as condições e os
preços permanecem vantajosos para a
Administração, permitida a negociação com o
contratado ou a extinção contratual sem ônus
para qualquer das partes.

Vigência dos contratos – Lei n.º 14.133/2021

Prorrogações - independem de previsão 

Art. 57, § 1º - prazos de início de etapas de execução,
de conclusão e de entrega admitem prorrogação,

(...) desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:

Vigência dos contratos – art. 57 Lei n.º 8.666/93
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Prorrogação contratual 

Ocorrência de algum dos seguintes motivos,
devidamente comprovados em processo.

Vigência dos contratos

Prorrogação contratual 

Art. 57, § 1º

• Alteração do projeto ou especificações 

• Alteração das condições de execução - superveniência 
de fato excepcional ou imprevisível, estranho à 
vontade das partes.

Vigência dos contratos
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Prorrogação contratual 

Art. 57, § 1º

• Interrupção da execução do contrato ou diminuição 
do ritmo de trabalho

• Aumento das quantidades inicialmente previstas no 
contrato, nos limites legais

Vigência dos contratos

Prorrogação contratual 

Art. 57, § 1º

• Impedimento de execução por fato ou ato de terceiro -
reconhecido em documento contemporâneo à sua 
ocorrência

• Omissão ou atraso de providências a cargo da 
Administração - pagamentos - impedimento ou 
retardamento na execução - sanções legais aos 
responsáveis.

Vigência dos contratos
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Justificativa e formalização da prorrogação

Art. 57, § 2º

Prorrogação de prazo deverá ser

Justificada por escrito

Previamente autorizada pela autoridade competente
para celebrar o contrato.

Vigência dos contratos

Vedação de prazo indeterminado 

Art. 57, § 3º

Vedado o contrato com prazo de vigência 
indeterminado. 

Vigência dos contratos
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165

CONTRATOS - Vigência – Lei n.º 14.133/2021 

• Prazo - Edital estabelece 

• Serviços e fornecimentos contínuos – até 5 anos

• Possibilidade de prorrogação de serviços e 
fornecimento contínuos até 10 anos

166

CONTRATOS - Vigência – Lei n.º 14.133/2021 

• Contrato com vigência de 10 anos

• Contrato com vigência indeterminada

• Contrato de Eficiência
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Sem investimento Com investimento 

10 anos 35 anos

Art. 110. Na contratação que gere receita e no contrato de eficiência que 
gere economia para a Administração, os prazos serão de:

CONTRATOS - Vigência – Lei n.º 14.133/2021 

Por escopo- extrapolação do prazo 

Ausência de Culpa Culpa do Contratado 

Prorrogação Automática Configuração da mora 

CONTRATOS – Prorrogação – Lei n.º 14.133/2021 
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CONTRATOS – Prazos – Lei n.º 14.133/2021 

• Fornecimento e prestação de serviço associado 

• Vigência máxima =  Prazo do fornecimento inicial (entrega da 

obra) + Prazo do serviço de operação e manutenção

• Limitado a 5 anos – da data de recebimento do objeto inicial

• Autorizada a prorrogação na forma do art. 107.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Extinção 
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Formas normais Formas anômalas

Contratos por escopo -
execução do objeto, 

Contratos por prazo - fim do 
prazo.

Rescisão 

Anulação/nulidade.

Extinção dos contratos

Unilateral Iniciativa da Administração, pelo inadimplemento 
contratual e por razões de interesse público.

Amigável Bilateral – ausência de inadimplemento + interesse 
público.

Judicial Iniciativa do contratado, pelo inadimplemento 
contratual da AP.

Rescisão 
Extinção dos contratos
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Hipóteses de rescisão art. 78

Instauração de processo administrativo  - Parágrafo único

Motivação nos autos do processo

Assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Extinção dos contratos
Rescisão

Art. 137. Constituirão motivos para extinção do 
contrato, a qual deverá ser formalmente 
motivada nos autos do processo, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, as seguintes 
situações: (I a V)

Extinção dos contratos
Rescisão
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Nulidade - instauração de processo administrativo 

Art. 59

Motivação nos autos do processo

Assegurado o contraditório e a ampla defesa

Opera efeitos retroativos - impedindo os efeitos jurídicos normais. 

Extinção dos contratos
Nulidade do contrato

Dever de indenizar o contratado 

Pelo  executado até a data em que ela for declarada e por 
prejuízos regularmente comprovados

Se não lhe for imputável

Apuração da responsabilidade de quem lhe deu causa.

Extinção dos contratos
Nulidade do contrato
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Art. 147. Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução
contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da
execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na
hipótese em que se revelar medida de interesse público, com avaliação, entre outros,
dos seguintes aspectos:
I - impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos benefícios
do objeto do contrato;
II - riscos sociais, ambientais e à segurança da população local decorrentes do atraso
na fruição dos benefícios do objeto do contrato;
III - motivação social e ambiental do contrato;
IV - custo da deterioração ou da perda das parcelas executadas;
V - despesa necessária à preservação das instalações e dos serviços já executados;
VI - despesa inerente à desmobilização e ao posterior retorno às atividades;

Extinção dos contratos – Lei n.º 14.133/2021
Nulidade do contrato

VII - medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão ou entidade para o
saneamento dos indícios de irregularidades apontados;
VIII - custo total e estágio de execução física e financeira dos contratos, dos
convênios, das obras ou das parcelas envolvidas;
IX - fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razão da paralisação;
X - custo para realização de nova licitação ou celebração de novo contrato;
XI - custo de oportunidade do capital durante o período de paralisação.
Parágrafo único. Caso a paralisação ou anulação não se revele medida de interesse
público, o poder público deverá optar pela continuidade do contrato e pela solução da
irregularidade por meio de indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração
de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis.

Extinção dos contratos – Lei n.º 14.133/2021
Nulidade do contrato
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Art. 148. A declaração de nulidade do contrato administrativo
requererá análise prévia do interesse público envolvido, na
forma do art. 147 desta Lei, e operará retroativamente,
impedindo os efeitos jurídicos que o contrato deveria produzir
ordinariamente e desconstituindo os já produzidos.

Extinção dos contratos – Lei n.º 14.133/2021
Nulidade do contrato

§ 1º Caso não seja possível o retorno à situação fática
anterior, a nulidade será resolvida pela indenização por
perdas e danos, sem prejuízo da apuração de
responsabilidade e aplicação das penalidades cabíveis.

Extinção dos contratos – Lei n.º 14.133/2021
Nulidade do contrato
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§ 2º Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com
vistas à continuidade da atividade administrativa, poderá
decidir que ela só tenha eficácia em momento futuro,
suficiente para efetuar nova contratação, por prazo de até 6
(seis) meses, prorrogável uma única vez.

Extinção dos contratos – Lei n.º 14.133/2021
Nulidade do contrato

Art. 149. A nulidade não exonerará a Administração do
dever de indenizar o contratado pelo que houver
executado até a data em que for declarada ou tornada
eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente
comprovados, desde que não lhe seja imputável, e
será promovida a responsabilização de quem lhe
tenha dado causa.

Extinção dos contratos – Lei n.º 14.133/2021
Nulidade do contrato
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CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Execução 

Art. 66 O contrato deverá ser executado fielmente pelas
partes

• de acordo com as cláusulas avençadas e as normas
legais.

Regular execução do contrato - Lei n.º 8.666/93
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Art. 115. O contrato deverá ser executado fielmente pelas
partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta
Lei, e cada parte responderá pelas consequências de sua
inexecução total ou parcial.

Regular execução do contrato – Lei n.º 14.133/2021 

Responsabilidade

Cada parte responde pelas consequências de
sua inexecução total ou parcial.

Regular execução do contrato - Lei n.º 8.666/93
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Dever de fiscalizar

Art. 67

A fiscalização é condição para afastamento da
responsabilidade da Administração.

Regular execução do contrato - Lei n.º 8.666/93

Dever de fiscalizar

• Execução - acompanhada e fiscalizada por um
representante da Administração especialmente
designado.

• Contratação de terceiros para fiscalizar contratos.

Regular execução do contrato - Lei n.º 8.666/93
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• Art. 117. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada 
por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração 
especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º 
desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de 
terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a 
essa atribuição.

• § 1º O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que 
for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos 
observados.

Regular execução do contrato – Lei n.º 14.133/2021

• § 2º O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil 
para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar 
decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

• § 3º O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento 
jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir 
dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na 
execução contratual.

Regular execução do contrato – Lei n.º 14.133/2021 
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• § 4º Na hipótese da contratação de terceiros prevista no caput deste artigo, 
deverão ser observadas as seguintes regras:

• I - a empresa ou o profissional contratado assumirá responsabilidade civil 
objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará 
termo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer 
atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato;

• II - a contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade o fiscal do 
contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado.

Regular execução do contrato – Lei n.º 14.133/2021

Gestão de contratos 

Atividade voltada ao Controle
acompanhamento  e fiscalização 

do fiel cumprimento das obrigações 
assumidas pelas partes 

com qualidade e respeito à legislação

Regular execução do contrato 
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Adequada, permite monitorar a execução do 
ajuste, a fim de:

Cumprimento das condições e cláusulas
estabelecidas na licitação/processo de
contratação direta e no contrato.

Regular execução do contrato 
Gestão de contratos 

Regular execução do contrato 
Acompanhamento  dos prazos

Evitar Promover Registrar 

Atrasos na 
execução

Vencimento  sem 
nova contratação/
prorrogação 

Ultrapassar o 
limite legal nas 
alterações

Reajustamentos, revisões ou 
repactuações

Alterações quantitativas e 
qualitativas, se necessárias

Eventos que interferiram na
execução

Aplicação de sanções

Alteração na garantia
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Distinção entre o gestor e fiscal

• Distinção das figuras do gestor e fiscal nem 
sempre existe;

• Depende da estrutura da Administração 
Pública;

Gestor do Contrato Fiscal do Contrato 
O servidor que, vinculado ao órgão ou entidade pública

Designado para:

• acompanhar a execução dos contratos 
• promover as medidas necessárias à fiel execução das 

condições previstas no ato convocatório/contrato. 

Distinção entre o gestor e fiscal
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Gestor do Contrato Fiscal do Contrato 

Atribuições de 
acompanhamento 
documental

Confronto entre o ajustado e a 
legislação

Atribuições de acompanhamento 

Verificação física  entre o que foi 
contratado e o que está sendo 
executado.     

Distinção entre o gestor e fiscal

• Art. 67

• Fiscal do Contrato

• Designação obrigatória

• Garantir a devida execução contratual

Designação do fiscal
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Representante do contratado

Art. 68 da Lei n.º 8.666/93

• Contratado - preposto, aceito pela Administração, no
local da obra ou serviço.

• Representa-o na execução do contrato.

Regular execução do contrato 

Responsabilidade do contratado
Art. 69 da Lei n.º 8.666/93

• Obrigação de reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir às suas expensas 

• Total ou em parte  - objeto do contrato 

• Vícios, defeitos ou incorreções - resultantes da execução 
ou de materiais empregados.

Regular execução do contrato 
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Regular execução do contrato – Lei n.º 14.133/2021 

Correção de Falhas de Execução - art. 119

O contratado será obrigado a reparar, corrigir, 
remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, 
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
de sua execução ou de materiais nela empregados.

Responsabilidade por danos

Art. 70

Danos causados diretamente à Administração ou a terceiros

Dolo ou culpa na execução do contrato

A fiscalização não exclui tal responsabilidade.

Regular execução do contrato – Lei n.º 8.666/93 
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Abrangência da responsabilidade

Art. 71

Encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.

Regular execução do contrato – Lei n.º 8.666/93 

Abrangência da responsabilidade

Art. 71, § 1º

A inadimplência do contratado - encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais

Não transfere à Administração Pública a responsabilidade
por seu pagamento.

Regular execução do contrato - – Lei n.º 8.666/93 
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Abrangência da responsabilidade
Art. 71, § 1º

Inadimplência do contratado - encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais
• Não transferirá responsabilidade por seu pagamento
• Não onerará o objeto do contrato
• Não restringirá a regularização/uso das obras e edificações

- Registro de Imóveis.

Regular execução do contrato – Lei n.º 8.666/93 

Abrangência da responsabilidade

Responsabilidade - encargos trabalhistas

Dever de fiscalizar 

Aplicação do art. 71, em face do Enunciado 331 do TST.

Regular execução do contrato – Lei n.º 8.666/93 
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Abrangência da responsabilidade
Responsabilidade - encargos previdenciários 

Art. 71, § 2º

Responde solidariamente com o contratado

Encargos previdenciários resultantes da execução do 
contrato - art. 31 da Lei n.º 8.212/91.

Regular execução do contrato – Lei n.º 8.666/93 

Art. 120. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá
nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo
contratante.

Responsabilidade na execução do contrato – Lei n.º 14.133/2021 
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Art. 121. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

§ 1º A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo
seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato nem restringir a
regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro
de imóveis, ressalvada a hipótese prevista no § 2º deste artigo.

Responsabilidade na execução do contrato – Lei n.º 14.133/2021 

§ 2º Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com regime de
dedicação exclusiva de mão de obra, a Administração responderá
solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos
encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalização do cumprimento
das obrigações do contratado.

Regular execução do contrato – Lei n.º 14.133/2021 
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§ 3º Nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação
exclusiva de mão de obra, para assegurar o cumprimento de obrigações
trabalhistas pelo contratado, a Administração, mediante disposição em edital
ou em contrato, poderá, entre outras medidas:

I - exigir caução, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia com
cobertura para verbas rescisórias inadimplidas;
II - condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações
trabalhistas vencidas relativas ao contrato;
III - efetuar o depósito de valores em conta vinculada;

Regular execução do contrato – Lei n.º 14.133/2021 

IV - em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das verbas
trabalhistas, que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado;
V - estabelecer que os valores destinados a férias, a décimo terceiro salário, a
ausências legais e a verbas rescisórias dos empregados do contratado que
participarem da execução dos serviços contratados serão pagos pelo
contratante ao contratado somente na ocorrência do fato gerador.
§ 4º Os valores depositados na conta vinculada a que se refere o inciso III do §
3º deste artigo são absolutamente impenhoráveis.
§ 5º O recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no
art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Regular execução do contrato – Lei n.º 14.133/2021 
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Art. 73 da Lei n.º 8.666/93

Executado o contrato o seu objeto será recebido do modo:

Provisório

Definitivo

Regular execução do contrato – Lei n.º 8.666/93 

Recebimento do objeto 

Recebimento
Obras e Serviços Provisório Definitivo

Prazo 15 (quinze) dias 90 dias , no máximo - prazo de 
observação, ou vistoria que 
comprove a adequação do 

objeto aos termos contratuais

Responsável Responsável por seu
acompanhamento e
fiscalização

Servidor ou comissão 
designada pela autoridade 

competente
Condições Mediante termo

circunstanciado, assinado
pelas partes.

Mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas 

partes.

Regular execução do contrato – Lei n.º 8.666/93 
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Recebimento
Compras/locação de 

equipamento
Provisório Definitivo

Prazo - fixado no 
edital - objeto

Verificação da conformidade
com a especificação

Após a verificação da
qualidade e quantidade do
material e aceitação

Responsável Responsável por seu
acompanhamento e
fiscalização

Servidor ou comissão 
designada pela autoridade 

competente
Instrumento Recibo Equipamentos de grande 

vulto - mediante termo 
circunstanciado, assinado 

pelas partes. 

Regular execução do contrato 

Responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço -
Etico-profissional

Art. 73, § 2º

Recebimento - não exclui a responsabilidade pela perfeita execução
do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei/contrato.

Regular execução do contrato – Lei n.º 8.666/93 

Recebimento do objeto 
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Recebimento tácito
Art. 73, § 4º

• Termo circunstanciado/verificação
• Dentro dos prazos fixados
• Reputar-se-ão como realizados
• Comunicados à Administração
• 15 (quinze) dias anteriores à exaustão.

Regular execução do contrato – Lei n.º 8.666/93 
Recebimento do objeto 

Dispensa do recebimento

art. 74 da Lei n.º 8.666/93

Dispensa do recebimento provisório:

• Gêneros perecíveis e alimentação preparada

• Serviços profissionais

Regular execução do contrato 
Recebimento do objeto 



31/08/2021

• Obras e serviços

Valor até o previsto no art. 23, inciso II, alínea "a“ [convite R$
176.000,00]

Não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações
sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade.

Regular execução do contrato 
Recebimento do objeto 

Verificação da conformidade do objeto

Art. 75 da Lei n. 8.666/93

Em regra - despesa do contratado - ensaios, testes e
demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para
a boa execução do objeto do contrato.

Regular execução do contrato – Lei n.º 8.666/93 
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Rejeição do objeto 

Art. 76 Administração rejeitará, no todo ou em parte, 
obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo 
com o contrato.

Regular execução do contrato - Lei n.º 8.666/93

Rejeição do objeto 

Art. 76 Administração rejeitará, no todo ou em parte, 
obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo 
com o contrato.

Regular execução do contrato - Lei n.º 14.133/2021
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Art. 140. O objeto do contrato será recebido:

I - em se tratando de obras e serviços:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências
de caráter técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigências contratuais;

Regular execução do contrato  - Lei n.º 14.133/2021

II - em se tratando de compras:

a) provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade
do material com as exigências contratuais;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigências contratuais.

Regular execução do contrato  - Lei n.º 14.133/2021
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§ 1º O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando
estiver em desacordo com o contrato.

§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil
pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela
lei ou pelo contrato.

§ 3º Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e
definitivo serão definidos em regulamento ou no contrato.

Regular execução do contrato  - Lei n.º 14.133/2021

§ 4º Salvo disposição em contrário constante do edital ou de ato normativo, os
ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto
do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta do
contratado.

§ 5º Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela
Administração não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade
objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

Regular execução do contrato  - Lei n.º 14.133/2021
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§ 6º Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administração não
eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsão
de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade
objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados
e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da
ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção
identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção,
pela reconstrução ou pela substituição necessárias.

Regular execução do contrato  - Lei n.º 14.133/2021

Art. 119. O contratado será obrigado a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução
ou de materiais nela empregados.

Regular execução do contrato  - Lei n.º 14.133/2021
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CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Sanções 

Contratos – Resolução 1252

Art. 31. A recusa injustificada em assinar o contrato ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo fixado, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação 
assumida e poderá acarretar ao licitante as seguintes 
penalidades, previstas no instrumento convocatório:
I - perda do direito à contratação;
II - perda da caução em dinheiro ou execução das demais 
garantias de propostas oferecidas, sem prejuízo de outras 
penalidades previstas no instrumento convocatório;
II - suspensão do direito de licitar ou contratar com o SESC, 
por prazo não superior a 2 (dois) anos.
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Contratos – Resolução 1252

Art. 32. O inadimplemento total ou parcial das 
obrigações contratuais assumidas, dará ao 
contratante o direito de rescindir unilateralmente o 
contrato, sem prejuízo de outras penalidades 
previstas no instrumento convocatório ou no 
contrato, inclusive a suspensão do direito de licitar 
ou contratar com o SESC por prazo não superior a 2 
(dois) anos.

Sanções por inadimplemento contratual

Arts. 86 e 87

Advertência,

Multa (conforme edital)

Suspensão temporária (até 2 anos)

Declaração de inidoneidade

Sanções – Lei n.º 14.133/2021
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• Art. 7º 

Impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 5 anos

Descredenciamento de cadastros 

Multas previstas em edital e no contrato

Outras cominações legais.

Sanções - Lei 10.520/02

Sanções PECUNIÁRIAS – previstas no edital/contrato  

SANÇÃO FUNDAMENTO FÁTICO FUNDAMENTO
LEGAL 

PERCENTUAL
em regra.

Multa Inadimplemento 
contratual (total ou 
parcial)

Art. 87, II       10 % 

Multa 
compensatória Prejuízos 

Art. 86, 10 %

Multa de mora Atraso injustificado Art. 86, 0,5%  ao dia 
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Sanções  

SANÇÃO FUNDAMENTO
LEGAL 
Lei n.º 8666/93.

ABRANGÊNCIA EFEITOS  

Advertência Art. 87,  I Administração 
contrante

Contrato - reincidência

Suspensão do 
direito de licitar  
e contratar 

Art. 87, III Administração 
Contratante

Participação de
certames/contratações 
diretas. 

Declaração de 
inidoneidade 

Art. 87, IV Administração 
Pública das 3 esferas 
de governo

Participação de
certames/contratações 
diretas. 

Sanções  

SANÇÃO FUNDAMENTO LEGAL 

Lei n.º 10.520/02

ABRANGÊNCIA EFEITOS  

Impedimento de 
licitar e contratar 

Art. 7º Âmbito do 
contratante -
Sistema.

Exclui o licitante 
do cadastro do 
Sistema – licitar 
e contratar. 
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Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado 
administrativamente pelas seguintes infrações:

I - dar causa à inexecução parcial do contrato;

INFRAÇÕES – Lei n.º 14.133/2021

II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 
Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - dar causa à inexecução total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

INFRAÇÕES – Lei n.º 14.133/2021
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INFRAÇÕES – Lei n.º 14.133/2021

V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 
devidamente justificado;

VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta;

VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da 
licitação sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida 
para o certame ou prestar declaração falsa durante a 
licitação ou a execução do contrato;

IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução 
do contrato;

X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de 
qualquer natureza;

INFRAÇÕES – Lei n.º 14.133/2021
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XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os 
objetivos da licitação;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013.

INFRAÇÕES – Lei n.º 14.133/2021

242

Art. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas 

previstas nesta Lei as seguintes sanções:

I - advertência;

II – multa;

III – impedimento de licitar e contratar;

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

SANÇÕES – Lei n.º 14.133/2021 
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Deixa de existir a suspensão do 
direito de licitar e contratar.

SANÇÕES – Lei n.º 14.133/2021 

244

Na aplicação das sanções serão considerados:

• Natureza e a gravidade da infração cometida;
• Peculiaridades do caso concreto;
• Circunstâncias agravantes ou atenuantes;
• Danos que dela provierem para a Administração Pública;
• Implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade, 

conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

SANÇÕES – Lei n.º 14.133/2021 



31/08/2021

245

• Responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, 

V, VI e VII do caput do art. 155

• Se não se justificar a imposição de penalidade mais grave

• Âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que 

tiver aplicado a sanção.

• Prazo máximo de 3 (três) anos.

SANÇÕES – Lei n.º 14.133/2021 

246

• Responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos 
VIII, IX, X, XI e XII do art. 155,

• Responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos 
II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 se  justificar a imposição 
de penalidade mais grave,

• Âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os 
entes federativos,

• Prazo mínimo de 3 (três)anos e máximo de 6 (seis) anos.

SANÇÕES – Lei n.º 14.133/2021 
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Precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras:

• Aplicada por órgão do Poder Executivo - ministro de Estado, de 
secretário estadual ou de secretário municipal,

• Aplicada por autarquia ou fundação, será de competência 
exclusiva da autoridade máxima da entidade.

SANÇÕES – Lei n.º 14.133/2021 

248

• Avaliação dos fatos e circunstâncias conhecidos

• Intimação do licitante ou o contratado 

• Apresentação de defesa escrita - prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contado da data de intimação

• Especificação das provas que pretenda produzir.

PROCEDIMENTO - Lei n.º 14.133/2021 
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• Deferimento de pedido de produção de novas provas ou de 

juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão.

• Alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 

data da intimação.

PROCEDIMENTO – Lei n.º 14.133/2021 

250

• Serão indeferidas pela comissão

• Mediante decisão fundamentada

• Provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, 

protelatórias ou intempestivas.

PROCEDIMENTO – Lei n.º 14.133/2021 
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Responsabilização dos 
gestores/fiscais

Responsabilidade 

• Responsabilidade civil  

Danos causados

Código Civil

Responsabilidade criminal

• Código Penal

• Outras leis 
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Gratificação de Fiscal/gestor

Gratificações

• De serviço vantagens que visam compensar os riscos ou ônus 
decorrentes da execução de serviços comuns, prestados de 
forma excepcional

• Ex. Fiscalização de contratos, trabalho noturno, insalubre, 
perigoso, fora da sede, etc. 

REGIME DE DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA

• Apresentação - em relação aos empregados diretamente
envolvidos na execução do contrato;

• Comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e 
FGTS;

• Solicitação da Administração;

• Sob pena de multa.
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Registro de ponto

Recibo de pagamento de salários, adicionais, horas extras, 
repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;

Comprovante de depósito do FGTS

DOCUMENTOS

Recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo 
adicional;

Recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias 
dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato;

Recibo de pagamento de vale-transporte e vale alimentação, na 
forma prevista em norma coletiva.

DOCUMENTOS
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DECRETO Nº 9.507/2018 - ABRANGÊNCIA

• Dispõe sobre a execução indireta, mediante
contratação, de serviços da administração pública
federal direta, autárquica e fundacional e das
empresas públicas e das sociedades de economia
mista controladas pela União.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

DECRETO Nº 9.507/2018 - ABRANGÊNCIA

• Dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação,
de serviços da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional e das empresas públicas e das
sociedades de economia mista controladas pela União.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
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DECRETO Nº 9.507/2018 - PLANEJAMENTO

• Contratações - precedidas de planejamento 

• Objeto será definido de forma precisa no edital/ato de 
contratação direta

• Projeto básico ou no termo de referência

• Contrato como exclusivamente de prestação de serviços.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

DECRETO Nº 9.507/2018

Os serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de que tratam
os incisos do caput poderão ser executados de forma indireta,
vedada a transferência de responsabilidade para a realização de
atos administrativos ou a tomada de decisão para o contratado.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
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DECRETO Nº 9.507/2018

• Contratos  - cláusulas que:

• Declaração de responsabilidade exclusiva sobre a quitação dos encargos 
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

• Indicação de preposto da contratada para representá-la na execução do 
contrato;

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

DECRETO Nº 9.507/2018

• Contratos  - cláusulas que:

• Pagamento mensal pela contratante ocorrerá após a comprovação do 
pagamento das obrigações 

• Trabalhistas
• Previdenciárias 
• FGTS pela contratada relativas aos empregados que tenham participado 

da execução dos serviços contratados;

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 



31/08/2021

DECRETO Nº 9.507/2018

• Contratos  - cláusulas

• Garantia

• Inclusive para pagamento de obrigações de natureza trabalhista, previdenciária e para com o 
FGTS

• Valor correspondente a 5 % valor do contrato

• Limitada ao equivalente a dois meses do custo da folha de pagamento dos empregados da 
contratada que venham a participar da execução dos serviços contratados, com prazo de 
validade de até noventa dias, contado da data de encerramento do contrato; 

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

DECRETO Nº 9.507/2018

• Rescisão do contrato por ato unilateral e escrito do contratante e a 
aplicação das penalidades cabíveis

• Na hipótese de não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e 
pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para 
com o FGTS;

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
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DECRETO Nº 9.507/2018

• Para garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas nas contratações de serviços 
continuados com dedicação exclusiva de mão de obra:

• Valores destinados ao pagamento de férias, décimo terceiro salário, ausências legais e verbas 
rescisórias dos empregados da contratada que participarem da execução dos serviços 
contratados 

• serão efetuados pela contratante à contratada somente na ocorrência do fato gerador; ou

• serão depositados pela contratante em conta vinculada específica, aberta em nome da 
contratada, e com movimentação autorizada pela contratante;

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

Mão de Obra com dedicação exclusiva

• Empregados da contratada - alocados para trabalhar continuamente nas 
dependências do órgão 

• A execução dos serviços - rotina específica estabelecida e supervisionada 
pelo órgão

• Contratos de limpeza, vigilância, recepção, portaria

• Disponibilização contínua e permanente dos empregados nas dependências 
do órgão – onde ele indicar.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
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Mão de Obra sem dedicação exclusiva

• Não há alocação contínua de empregados da contratada nas 
dependências do órgão, nem dedicação exclusiva. 

• Lavanderia, manutenção preventiva ou corretiva de equipamentos, 
locação de máquinas

• A efetiva execução da atividade contratada será realizada, apenas, quando 
provocada a demanda.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

Gestores e fiscais do contrato 

• Conferir a correta execução dos serviços 

• Acompanhar  eventuais débitos previdenciários e trabalhistas da 
empresa contratada.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
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IN 05/2017 – MPOG (TCE/PR) 

Devem observar:

• Fases de Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e 
Gestão do Contrato

• Critérios e práticas de sustentabilidade

• Alinhamento com o Planejamento Estratégico do órgão ou entidade, 
quando houver.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

IN 05/2017 – MPOG (TCE/PR) 

Objeto - definido como prestação de serviços

Vedada - objeto como fornecimento de mão de obra.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
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Prestação de serviços 

Não gera vínculo empregatício entre os empregados da 
contratada e a Administração

Vedada – caracterização de pessoalidade e subordinação 
direta.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

Vedação a atos de ingerência na administração da contratada, em relação 
aos empregados da contratada, como:

• Subordinação, vinculação hierárquica, prestação de contas, aplicação de 
sanção e supervisão;

• Poder de mando  - reportar-se aos prepostos/responsáveis indicados 

Exceção:  previsão de notificação direta p/ execução das tarefas previamente 
descritas no contrato - função específica, como nos serviços de recepção, 
apoio administrativo ou ao usuário.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 



31/08/2021

• Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas 
contratadas

• Desvio de funções  - atividades distintas da contratada

• Tratar como colaboradores - concessão de diárias e passagens

• Definir o valor da remuneração - salvo profissionais com 
habilitação/experiência superior ao mercado - remunerados pelo piso 
salarial da categoria – justificadamente

• Conceder  direitos típicos de servidores públicos - recesso, ponto 
facultativo, dentre outros.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

Serviços - dedicação exclusiva de mão de obra

• Empregados à disposição nas dependências da contratante 
• Contratada - não compartilha recursos humanos/materiais com outra 
contratação
• Fiscalização - quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos 
humanos
• Prestados fora das dependências do órgão/entidade - não nas 
dependências da contratada

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
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Contratações - Gerenciamento de Riscos – obrigatoriedade de contemplar o risco de 
descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da 
contratada.

Para o tratamento dos riscos – adoção dos seguintes controles internos:

Pagamento pelo Fato Gerador  - Caderno de Logística
Adoção de um dos critérios - justificada com base na avaliação da relação custo-

benefício
Adoção do Pagamento por Fato Gerador - após a publicação do Caderno de 
Logística.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

Contratações de serviços fases:

• Planejamento da Contratação

• Seleção do Fornecedor

• Gestão do Contrato

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
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Planejamento da Contratação, consistirá nas 
seguintes etapas:

• Estudos Preliminares

• Gerenciamento de Riscos

• Termo de Referência ou Projeto Básico. 

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

Dispensa ou inexigibilidade - etapas do Planejamento da 
Contratação.

Gerenciamento de Riscos na fase de Gestão do Contrato 
- etapas I e II ficam dispensadas quando se tratar de:

Contratações de serviços por dispensa dos I , II IV e XI do 
art. 24 da Lei nº 8.666/93.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
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Contratações de serviços prestados de forma contínua

Prorrogações sucessivas - art. 57 da Lei nº 8.666/93

Dispensam as etapas I, II e III 

Salvo - Gerenciamento de Riscos da fase de Gestão do Contrato.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

Gerenciamento de Riscos é um processo -atividades:

• Identificação dos principais riscos - comprometam efetividade ou 
impeçam o alcance dos resultados 

• Avaliação dos riscos identificados - mensuração da probabilidade de 
ocorrência/impacto de cada risco

• Tratamento dos riscos inaceitáveis - definição das ações - redução da 
probabilidade de ocorrência/consequências

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
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Mapa de Riscos - Gerenciamento de Riscos juntado ao final da :  

• Elaboração dos Estudos Preliminares
• Elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico
• Fase de Seleção do Fornecedor
• Eventos relevantes - gestão do contrato - fiscalização.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

Estudos Preliminares – conteúdo mínimo
• Necessidade da contratação 
• Estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculo e 

dos documentos que lhe dão suporte
• Estimativas de preços ou preços referenciais
• Justificativas para o parcelamento ou não da solução, quando necessária 

para individualização do objeto
• Declaração de viabilidade ou não.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
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Atividades de gestão e fiscalização da execução contratual 

Conjunto de ações - para aferir o cumprimento dos 
resultados previstos pela Administração para os serviços 
contratados

Verificação da regularidade das obrigações previdenciárias, 
fiscais e trabalhistas

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

Apoio à instrução processual e o encaminhamento da documentação 
pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos 
relativos a:

Repactuação
Alteração
Reequilíbrio
Prorrogação
Pagamento
Sanções
extinção dos contratos
Outras - assegurar cumprimento das cláusulas avençadas/solução de 
problemas 

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
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Indicação do gestor, fiscal e seus substitutos

• Setores requisitantes dos serviços 

• Normativa - funcionamento de seus 
processos de trabalho e sua estrutura 
organizacional.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

Função de gestor e fiscal

• Cientificados, expressamente da indicação e respectivas 
atribuições

• antes da formalização do ato de designação.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

Ato formal para designação de gestor, fiscal e substitutos -
autoridade competente do setor de licitações.
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Gestor/fiscais/substitutos 

• Encargo  - público

• Não pode ser recusado 

• Exposição das deficiências e limitações técnicas -
impeditivas do cumprimento do exercício.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

Indicação de servidor 

Compatibilidade com:

• Atribuições do cargo
• Complexidade da fiscalização
• Quantitativo de contratos por servidor
• Capacidade para o desempenho das atividades.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
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Gestor/fiscais/substitutos 

Cópias dos documentos essenciais para a fiscalização:

• Estudos Preliminares
• Ato convocatório e seus anexos
• Contrato
• Proposta da contratada
• Garantia – se houver, e demais documentos indispensáveis à 

fiscalização. 

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

PREPOSTO DA EMPRESA 

• Formalmente designado pela contratada antes do início da prestação dos serviços

• Poderes/deveres - execução do objeto

• Recusa pelo órgão ou entidade – indicação/manutenção do preposto da empresa –
justificada – designação de outro

• Comunicações órgão - contratada - por escrito sempre que o ato exigir tal 
formalidade- excepcionalmente por mensagem eletrônica.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
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PLANO DE FISCALIZAÇÃO
Assinatura do contrato - conforme  a natureza da prestação - reunião inicial 
para plano de fiscalização
Informações:

Obrigações contratuais
Mecanismos de fiscalização
Estratégias de execução do objeto
Plano complementar de execução – se houver
Método de aferição dos resultados
Sanções aplicáveis. 

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO

Gestor e fiscais - adoção das providências para o fiel cumprimento das 
cláusulas contratuais.

Durante toda a vigência da prestação dos serviços

Registro das ocorrências acerca da execução contratual e das 
comunicações entre as partes 

Instrução com os documentos

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
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INSTRUMENTOS DE CONTROLE:

• Conformidade do material a ser utilizado na execução dos 
serviços 

• Verificada junto com o documento da contratada 

• Relação detalhada 

• Informação de quantidades e especificações técnicas, tais 
como marca, qualidade e forma de uso.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

• Princípio da segregação das funções

• Recebimento provisório e definitivo dos serviços 

• Conforme o disposto nos arts. 73 a 76 da Lei nº 8.666/93

• Consonância - regras definidas no ato convocatório.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
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RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

• Fiscal técnico, fiscal administrativo, fiscal setorial ou equipe de 
fiscalização, nos seguintes termos:

• Relatório circunstanciado - análise e a conclusão acerca das ocorrências 
na execução do contrato e demais documentos necessários -
encaminhamento ao gestor do contrato para recebimento definitivo

• Fiscalização por um único servidor - relatório circunstanciado - com  
registro, análise e conclusão sobre ocorrências na execução do contrato 
- fiscalização técnica e administrativa e demais documentos -
encaminhar ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

Recebimento definitivo - Gestor do contrato

• Ato que concretiza o ateste da execução dos serviços

• Análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização técnica 
e administrativa

• Se irregularidades - impeçam a liquidação/pagamento da despesa - indicação das 
cláusulas contratuais – solicitação à contratada, por escrito - correções

• Emissão de termo circunstanciado para efeito de recebimento - base nos relatórios e 
documentação apresentados

• Comunicação para emissão da NF/Fatura - valor exato dimensionado - Instrumento 
de Medição de Resultado (IMR).

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
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Reequilíbrio

Ato convocatório e o contrato - indicação de critério de 
reajustamento de preços:

• Reajuste - previsão de índices específicos ou setoriais

• Repactuação - demonstração analítica da variação dos 
componentes dos custos.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

REPACTUAÇÃO

Empresa contratada para a execução de remanescente 

Direito nas mesmas condições e prazos a que fazia jus a 
empresa anteriormente contratada

Preços serem corrigidos antes do início da contratação

XI do art. 24 da Lei nº 8.666/93.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
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REPACTUAÇÕES 

Preclusão - assinatura da prorrogação contratual ou com 
o encerramento do contrato.

PARECER n. 00002/2018/CPLC/PGF/AGU

EMENTA: CONTRATO ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO 
ECONÔMICOFINANCEIRO. REVISÃO FUNDADA NO ART. 
65, §5º, DA LEI Nº 8.666/1993. INAPLICABILIDADE DA 
PRECLUSÃO LÓGICA. BOA-FÉ.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

Retenção da Garantia e de Créditos da Contratada

Rescisão dos contratos de serviços - dedicação exclusiva de mão de obra -
Fiscal   verificar:

• Pagamento pela contratada das verbas rescisórias

• Documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra 
atividade - sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
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RETENÇÃO  - até a comprovação

Garantia contratual - descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e 
previdenciária

Execução da garantia - reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração

Valores das NF/Faturas - valor proporcional ao inadimplemento

Sem quitação das obrigações - prazo de 15 dias - pagamento das obrigações 
diretamente aos empregados da contratada- serviços objeto do contrato.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

Obrigação de pagamento de multa  - retenção da garantia 

Ressarcimento de prejuízos causados à Administração – retenção de 
créditos existentes - decorrentes do contrato.

Multa superior ao valor da garantia  - diferença - descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada 
judicialmente

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
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ENCERRAMENTO DOS CONTRATOS

Fiscais do contrato - atividades de transição contratual:

• Adequação dos recursos materiais e humanos - continuidade do serviço 
por parte da Administração

• Transferência final de conhecimentos s/  execução/manutenção do 
serviço

• Devolução dos equipamentos, espaço físico, crachás, etc
• Outras providências.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

ENCERRAMENTO DOS CONTRATOS

RELATÓRIO FINAL  

• Elaboração pelos fiscais

• Ocorrências da fase de execução do contrato

• Conclusão da prestação do serviço

• Fonte de informações para as futuras contratações.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
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2. Na fiscalização do cumprimento das obrigações
trabalhistas e sociais, nas contratações com dedicação
exclusiva dos trabalhadores da contratada exigir-se-á, dentre
outras, as seguintes comprovações:

IN 05/2017 – FISCALIZAÇÃO – DOCUMENTOS 

2.1.No caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):

a) no primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar
a seguinte documentação:

a.1. relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário
do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF),com indicação dos responsáveis técnicos pela
execução dos serviços, quando for o caso;

a.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos
e dos responsáveis técnicos pela execução dosserviços, quando for o caso,
devidamente assinada pela contratada; e

a.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratadaque prestarão
os serviços.

IN 05/2017 – FISCALIZAÇÃO – DOCUMENTOS 
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b) entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos
serviços ao setor responsável pela fiscalização do contrato dosseguintes
documentos, quando não for possível a verificação da regularidadedestes
no Sistema de Cadastro de Fornecedores (Sicaf):

b.1. Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos TributáriosFederais
e à Dívida Ativa da União (CND);

b.2. certidões que comprovem a regularidade perante as
FazendasEstadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do
contratado;

b.3.Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e

b.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

IN 05/2017 – FISCALIZAÇÃO – DOCUMENTOS 

c) entrega, quando solicitado pela Administração, de quaisquer dos seguintes
documentos:

c.1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da
Administração contratante;

c.2. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mêsda prestação dos serviços,
em que conste como tomador o órgão ouentidade contratante;

c.3. cópia dos contracheques dos empregados relativos aqualquer mês da prestação
dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;

c.4. comprovantes de entrega de benefícios suplementares(vale-transporte, vale-
alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de Convenção ou
Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de
qualquer empregado; e

c.5. comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que
forem exigidos por lei ou pelo contrato.

IN 05/2017 – FISCALIZAÇÃO – DOCUMENTOS 
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d) entrega de cópia da documentação abaixo relacionada,
quando da extinção ou rescisão do contrato, após o último
mês de prestação dos serviços, no prazo definido no contrato:
d.1. termos de rescisão dos contratos de trabalho dos
empregadosprestadores de serviço, devidamente homologados,
quandoexigível pelo sindicato da categoria;
d.2. guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do
FGTS, referentes às rescisões contratuais;
d.3. extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas
individuais do FGTS de cada empregado dispensado;
d.4. exames médicos demissionais dos empregados dispensados.
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2.2.No caso de cooperativas:

a) recolhimento da contribuição previdenciária do INSS em relação à parcela de
responsabilidade do cooperado;

b) recolhimento da contribuição previdenciária em relação à parcela de
responsabilidade da Cooperativa;

c) comprovante de distribuição de sobras e produção;

d) comprovante da aplicação do Fundo Assistência Técnica Educacional e Social
(Fates);

e) comprovante da aplicação em Fundo de reserva;

f) comprovação de criação do fundo para pagamento do 13ºsalário e férias; e

g) eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as sociedades
cooperativas.

IN 05/2017 – FISCALIZAÇÃO – DOCUMENTOS 
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2.3. No caso de sociedades diversas, tais como as
Organizações Sociais Civis de Interesse Público
(Oscip's) e as Organizações Sociais, será exigida a
comprovação de atendimento a eventuais
obrigações decorrentes da legislação que rege as
respectivas organizações.
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3. Sempre que houver admissão de novos
empregados pela contratada, os documentos
elencados na alínea "a" do subitem 2.1 acima
deverão ser apresentados.

IN 05/2017 – FISCALIZAÇÃO – DOCUMENTOS 
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CONTATO

(41) 9 9151- 5047

silp.com.br

Apoio
(41) 9 9151-5088

CONTATO

Cursos In Company

A modalidade de cursos In Company , além de proporcionar excelente 
resultado no aprendizado, pois facilita bastante a interação entre 
Professor e Participante; reduz sobretudo o custo por partici-
pante. O treinamento é também uma excelente possibili-
dade para órgãos ou empresas, que desejam reduzir 
custos e tempo para capacitar seus funcionários, 
podendo ser o mesmo realizado em suas 
próprias instalações. Custo benefício 
atrativo, propiciando ótimo retorno 
sobre o investimento.


