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Conceito e Características 

- Conceito: A expressão “Contratos da Administração” constitui 

o gênero da qual os contratos administrativos são espécies. O 

contrato da administração pode ser conceituado como sendo 

todo compromisso recíproco celebrado com terceiros onde 

figura, em um dos pólos, a Administração Pública, 

independentemente do regime jurídico aplicável ao ajuste.  



Conceito e Características 

- Conceito: Os contratos da administração admitem duas 

espécies: (i) contratos privados da Administração e (ii) 

contratos administrativos. 



Conceito e Características 

- Conceito: Os contratos privados da Administração 

caracterizam-se pelo regime de direito privado aplicável, 

sujeitando a Administração às normas de direito privado, no 

mesmo plano que o particular. É a Administração atuando com 

seu poder de gestão (ius gestionis), guardadas as devidas 

proporções. Ex. Contrato de locação, compra e venda, doação, 

permuta. 



Conceito e Características 

- Conceito: Os contratos administrativos sofrem a incidência de normas 

especiais de direito público e podem ser assim conceituados: “é um tipo 

de avença travada entre a Administração e terceiros na qual, por força de 

lei, de cláusulas pactuadas ou do tipo de objeto, a permanência do 

vinculo e as condições preestabelecidas assujeitam-se a cambiáveis 

imposições de interesse público, ressalvados os interesses patrimoniais 

do contratante privado” (Celso Antônio Bandeira de Mello). 



Conceito e Características 

- Conceito: Aplicação supletiva aos contratos administrativos das regras de 

direito privado – art. 54 da Lei n. 8.666/93.  

 

- O que realmente irá diferenciar o contrato privado da Administração e o 

contrato administrativo é o regime aplicável ao ajuste, salvo hipóteses 

em que o tipo de objeto e a lei determinem o regime jurídico. 



Conceito e Características 

- Características: Em função do regime público que norteia os contratos administrativos, 

algumas características próprias desta relação contratual podem ser realçadas: 

- (i) Formalismo; 

- (ii) Comutatividade – equivalência entre as obrigações; 

- (iii) Confiança recíproca (intuitu personae); 

- (iv) Bilateralidade; 

- (v) Posição de supremacia da Administração 


