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Duração, extinção, inexecução, sanções e responsabilidade 

 Duração e prorrogação dos contratos administrativos (art. 57): 
toda despesa pública deve estar prevista no orçamento, que é anual, 
devendo a duração do contrato também ser, em regra, de 1 ano. Mas 
há exceções: 

 Previsão no Plano Plurianual: se o contrato estiver previsto no PPA, 
pode durar até 4 anos. 

 Serviços de natureza contínua: podem durar até 60 meses, 
prorrogáveis por mais 12 meses em situações excepcionais 
devidamente justificadas. 

 

 



Duração, extinção, inexecução, sanções e responsabilidade 

 Duração e prorrogação dos contratos administrativos (art. 57). 
Exceções: 

 Contratos de aluguel de equipamentos e programas de 
informática: até 48 meses; 

 Contratos que não geram despesas: não podem ser celebrados por 
prazo indeterminado, mas também não ficam vinculados à lei 
orçamentária. Ex: concessão de serviço público, de radiodifusão de 
sons e imagens etc. 

 Hipóteses do inciso V: até 120 meses em caso de interesse da 
administração. São algumas das hipóteses de licitação dispensável do 
art. 24 IX, XIX, XXVIII e XXXI. 

 

 



Duração, extinção, inexecução, sanções e responsabilidade 

IX - quando houver possibilidade de comprometimento da segurança 
nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da 
República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional; 

XIX - para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, com 
exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver 
necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio 
logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de 
comissão instituída por decreto; 

 

 



Duração, extinção, inexecução, sanções e responsabilidade 

XXVIII – para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou 
prestados no País, que envolvam, cumulativamente, alta complexidade 
tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão 
especialmente designada pela autoridade máxima do órgão. 

XXXI - nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos arts. 
3o, 4o, 5o e 20 da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, 
observados os princípios gerais de contratação dela constantes 
(incentivo à inovação). 

 

 



Duração, extinção, inexecução, sanções e responsabilidade 

Atenção: 

 

§ 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e 
previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o 
contrato. 

 

§ 3º É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado. 

 

 



Duração, extinção, inexecução, sanções e responsabilidade 

Inexecução contratual e aplicação de sanções 

A inexecução pode ser total ou parcial e pode resultar em: 

Rescisão do contrato 

Encampação 

Aplicação de sanções.  

 

 



Duração, extinção, inexecução, sanções e responsabilidade 

 Sanções administrativas aplicáveis (já visto): 

 Advertência: por escrito e para infrações leves;  

 Multa: 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 (refere-se ao o ente federativo que aplicou a suspensão); 

 Declaração de inidoneidade: por no máximo 2 anos e que depende 
de reabilitação (que é o ressarcimento ao erário), e se estende à 
contratação com qualquer entidade do poder público. 

 

 



Duração, extinção, inexecução, sanções e responsabilidade 

 Extinção dos contratos administrativos: a extinção dos contratos 
administrativos pode ser: 

 Natural ou ordinária: por decurso do prazo ou pelo cumprimento do 
objeto. 

 Anulação: em razão da existência de vícios, podendo ocorrer tanto 
pela administração quanto pelo Poder Judiciário. 

 

 



Duração, extinção, inexecução, sanções e responsabilidade 

Art. 59.  A declaração de nulidade do contrato administrativo opera 
retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, 
deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

Parágrafo único.  A nulidade não exonera a Administração do dever de 
indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em 
que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, 
contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade 
de quem lhe deu causa. 

Art. 49 (...). 

§ 2§  A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, 
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei. 

 

 



Duração, extinção, inexecução, sanções e responsabilidade 

 Extinção dos contratos administrativos: 

 Desaparecimento da pessoa: são casos de falência da empresa ou 
morte do contratante etc. 

 Rescisão: pode ser (i) unilateral, decorrente da vontade da 
Administração (interesse público), seja por inadimplemento do 
particular; (ii) Judicial, quando o particular pleiteia a rescisão no 
Judiciário; (iii) por acordo entre as partes ou bilateral, ou distrato ou 
amigável; (iv) de pleno direito, em situações alheias à vontade das 
partes (relacionadas à teoria da imprevisão) que impedem o 
cumprimento dos contratos. Conferir art. 78. 
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o Se a extinção do contrato se der com culpa do contratado, 

teremos (art. 79, §2º): 

o Ressarcimento dos prejuízos. 

o Devolução da garantia que houver prestado. 

o Pagamento de tudo o que foi executado. 

o Indenização pela desmobilização. 

 

 


