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 Cláusulas exorbitantes: 

 Aplicação de sanções por inexecução:  

 Advertência: por escrito e para infrações leves;  

 Multa: que pode ser cumulada com outras penalidades e não se 
confunde com o possível ressarcimento ao erário;  

 Suspensão de contratar com o poder público: por no máximo 2 
anos. Estende-se ao o ente federativo que aplicou a suspensão;  

 Declaração de inidoneidade: máximo 2 anos, depende de 
reabilitação (ressarcimento ao erário dos prejuízos). Estende-se à 
contratação com qualquer entidade do poder público. 
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 Cláusulas exorbitantes: 

 Inaplicabilidade (parcial) da exceção do contrato não cumprido 
ou exceptio non adimpleti contractus (art. 78, XV): enquanto num 
contrato de direito civil o inadimplemento de uma das partes dá à 
outra o direito de não cumprir sua parte, nos contratos 
administrativos vale o seguinte: 
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“O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou 
parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação”. 
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 Cláusulas exorbitantes: 

 Prestação de garantia (art. 56): o Estado pode exigir caução do 
particular para se resguardar de inadimplementos contratuais, 
servindo a garantia como um mínimo indenizatório. A garantia será 
escolhida pelo contratado dentre as seguintes modalidades:  

 Dinheiro; 

 Títulos da dívida pública; 

 Seguro garantia; 

 Fiança bancária. 
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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; 
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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. 

§ 1º As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos 
administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do 
contratado. 

§ 2º Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-
financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o 
equilíbrio contratual. 

 


