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Conceito e características 

 Características: 

 Suporte legal: CF, art. 37, XXI: ressalvados os casos 
especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos 
termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações. 

 

 

 



Conceito e características 

 Características: 

 Ementa da Lei 8.666/93: Regulamenta o art. 37, inciso XXI, 
da Constituição Federal, institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

 

 Os contratos administrativos são regidos pelos artigos 54 a 
88 da Lei 8.666/93. Atenção aos contratos de concessão e 
permissão de serviço público, que possuem regramento 
próprio (Lei 8987/95). 

 

 

 



Conceito e características 

 Características: 

 Partes: um dos contratantes será o ente público e há 
pessoalidade em relação ao outro contratado (contratos intuitu 
personae). Art. 78, X: a dissolução da sociedade ou o 
falecimento do contratado. No entanto, é possível a 
subcontratação (art. 72), mas deve-se observar: 

 Previsão expressa no contrato; 

 Autorização do poder público no momento da subcontratação; 

 Vedada a subcontratação integral do contrato, por ser burla à 
licitação. 

 

 

 



Conceito e características 

 Características: 

 Legalidade, supremacia do interesse público e finalidade 
pública: são princípios que se destacam na regência dos 
contratos. 

 Contratos de adesão: não é dado ao particular discutir as 
cláusulas contratuais. 

 Comutatividade: possuem direitos e obrigações pré-
determinados, correspondentes e onerosos. 

 Contratos consensuais: o simples consenso aperfeiçoa o 
contrato, sendo dispensável a transferência do bem para a 
efetivação do ajuste. 

 

 

 



Conceito e características 

 Características: 

 Procedimento prévio: devem ser precedidos de licitação ou 
do procedimento de dispensa/inexigibilidade. 

 Forma: é determinada pela lei e sua não observância torna o 
contrato nulo. A forma adotada é o instrumento de contrato ou 
termo de contrato. Ver arts. 60 a 64 da Lei 8666/93. 

 Termo: o termo de contrato possui cláusulas necessárias, 
definidas pelo art. 55 da lei de regência, cuja ausência gera 
nulidade por vício de forma.  

 Efeitos: só são produzidos após a publicação, sem a qual o 
contrato pode até ser existente e válido, mas não será eficaz.  

 

 

 



Conceito e características 

 Observação: 

 

O termo de contrato é dispensável em algumas situações, 
podendo ser substituído pela carta contrato ou até pela nota 
de empenho (a depender do valor do objeto). Assim, em regra 
o contrato verbal é nulo, mas isso é admitido no caso de 
compras de até 5% do valor do convite e desde que ocorra 
pronta entrega e pronto pagamento e que não sejam geradas 
obrigações futuras (R$ 4.000,00). 

 

 

 

 



Conceito e características 

 Observação: 

 

Q544382 No âmbito da contratação pública, assim como ocorre 
na esfera civil, a contratação do particular poderá ocorrer 
verbalmente, sem a necessidade, em determinadas hipóteses, 
de formalizá-la por meio de contrato administrativo. (CERTA) 

 

 

 

 


