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Gilmar Brunizio

• Advogado, fundador do Escritório Mendes &
Brunizio Advogados Associados;

• Mestre em Direito Público;

•Especializado em Direito do Estado e
Administrativo, com ênfase em Licitações e
Contratos Administrativos;

•Ex-Procurador Geral e Controlador Geral de
Município;

•Ex-Diretor Jurídico de Autarquia.



Programa do Curso
Contratos Administrativos e suas espécies;

Polêmicas nos termos aditivos: limites e possibilidades;

Fiscalização e as alterações de projetos e planilhas orçamentarias;

Equilíbrio econômico-financeiro: reajustes e revisões;

Procedimentos para evitar a inadimplência;

A preservação da expectativa do lucro e a Lei de Improbidade Administrativa.



Interpretação 
Jurídica

A CPL é Soberana?
Tradicional;

Moderna;

Pragmática.

PRINCÍPIOS ESPECIAIS:

a) Indisponibilidade do interesse Público e Supremacia do 
Interesse Público sobre o Interesse Privado

b) Principio da Proporcionalidade;

c) Principio da Proteção da Confiança

 Base da Confiança

 Confiança

 Exercício da Confiança

 Frustração da Confiança



Contratos 
Administrativos

a) Competência;

b) Finalidade pública – indisponibilidade;

c) Formal;

d) Motivo;

e) objeto – obrigações reciprocas;

f) Capacidade – não ser impedida e comprovar habilitação;

g) Consenso.

Elementos constitutivos



Características

a) Imperatividade – Prerrogativas da Administração Pública;

b) Existência – obrigatoriedade dos elementos constitutivos;

c) Presunção de validade;

d) Eficácia;

e) Exequibilidade;

f) Executoriedade;

g) Onerosidade;

h) Instabilidade – alterações e rescisões unilaterais;

i) Pessoalidade - adjudicação



Regimes de 
Contratação a) Empreitada por Preço Global – pressupõe existência de

projeto executivo;

b) Empreitada por Preço Unitário;

c) Tarefa;

d) Empreitada Integral.



Polêmica nos 
Termos Aditivos: 
limites e 
possibilidades

Art. 65 da Lei 
n° 8.666/93

Privado Público

Alteração Unilateral Não Sim

Discricionariedade Não Sim

Limites Não Sim*

Prerrogativas Não Não *

Direitos subjetivos Sim Sim

Não há obrigatoriedade do contratado realizar alterações:

a) desmotivadas
b) por motivos já existentes
c) por motivos inexistentes
d) desproporcionais
e) finalidades desviadas.



Alterações Unilaterais ou Consensuais
UNILATERAIS

•Qualitativa - adequação do projeto (local,
material, prazo, tecnologia)

•Quantitativa – 25% construção ou 50% reforma

•Alteração de garantia

•Possibilidade de oposição – excessiva 
onerosidade;

CONSENSUAIS

•Cláusulas econômicas e formas de pagamento;

•Afetação do equilíbrio econômico-financeiro;

DEVER DE INDENIZAR O CONTRATADO POR EVENTUAL VIOLAÇÃO A 
EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA



Alterações Contratuais
ART. 58

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;

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

ART. 65

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;



Fiscalização

O fiscal deve ser um representante da Administração;

Não possui poder de intervenção, apenas de comunicação à 
autoridade competente, salvo se previsto em contrato.

Dever de anotação dos registros;

Atestação dos serviços executados – pressuposto da liquidação 
– obrigação de fazer

Ver manual de fiscalização de contratos da AGU

Poder-dever do administrador público



Equilibrio
econômico-
financeiro

Manutenção da expectativa de lucros

Formas de reequilibrar:

 Revisão (realinhamento) de preços – Aumentos superiores 
ao esperado

 Reajuste de preços – variações inflacionárias;

Juros por inadimplência

 prazo prescricional – 5 anos

Retenção contratual – aceite provisório, incidência dos juros.

Poder-dever do administrador público



Reduzindo a 
Inadimplência

Obrigações da Contratada:
 Obrigaçao de fazer – execução do objeto

Obrigações da Administração
 Obrigações de fazer e dar

Fases da Despesa Pública: 

 empenho (fazer)
 liquidação (fazer)
 pagamento (dar)

Não existe licitação sem dotação orçamentaria;
Não existe contrato sem empenho
Nenhuma obra pode iniciar ou se dar continuidade sem empenho e 

contrato.



Expectativa do 
Lucro
Art. 92 – L. 8666/93

-

Sobrepreço – Unitário ou Global

Superfaturamento - é o dano ao erário caracterizado:

Pela medição de quantidades superiores às efetivamente
executadas/fornecidas;

Pela deficiência na execução de obras e serviços de engenharia
que resulte em diminuição da qualidade, vida útil ou segurança;

Pelo pagamento de obras, bens e serviços por preços
manifestamente superiores aos praticados pelo mercado ou
incompa veis com os constantes em tabelas referenciais de
preços;

Pela quebra do equilíbrio econômico-financeiro inicial do
contrato em desfavor da Administração por meio da alteração de
quantitativos (jogo de planilha);

Pela alteração de cláusulas financeiras gerando recebimentos
contratuais antecipados, distorção do cronograma sico-
financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com
custos adicionais para a Administração Pública ou
reajustamentos irregulares.



Improbidade 
Administrativa
Resp 970.393

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC
INOCORRENTE. PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PRIVADO. LEGITIMIDADE
PASSIVA.

Enriquecimento Ilícito Prejuízo ao Erário Atentado aos 
Princípios

Dolo Culpa Dolo

Perdas dos Valores Perdas dos Valores

Perda da Função Perda da Função Perda da Função

Multa 3x (acréscimo) Multa 2x (dano) Multa100x 
(Remuneração)

Suspensão direitos 
políticos (8 a 10 anos)

Suspensão direitos 
políticos (5 a 8 anos)

Suspensão direitos 
políticos (3 a 5 anos)

Proibição de contratar 
com o Poder Publico (10 

anos)

Proibição de contratar 
com o Poder Publico (5 

anos)

Proibição de contratar 
com o Poder Publico (3 

anos)




