
 
 
 
 

 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
 
- conceito antigo: critério subjetivo - era o que conceituava contrato 
administrativo como aquele em que a Administração está em um dos 
pólos da relação. 
 
- conceito moderno: o contrato administrativo deve estar submetido aos 
princípios e normas do Direito Administrativo. 
 
Obs: os contratos administrativos não se confundem com os contratos 
da administração (todos aqueles celebrados pela administração pública, 
ainda que em regime privado); 
Obs: contratos de locação com a Administração são regidos pelas 
normas civis.; 
Obs: como regra os contratos administrativos são caracterizados pela 
verticalidade, isto é, a posição de supremacia da Administração sob o 
contratado. (no contrato civil há uma horizontalidade, pois os interesses 
se equivalem. No contrato administrativo há verticalidade, pois o 
interesse público prevalece sobre o particular). Porém, em muitos 
contratos administrativos de parceria ainda existe uma igualdade entre 
as partes, exemplos: convênio e consórcios públicos (nesses casos não 
há verticalidade; as partes estão em nível de igualdade) 
 
LEMBRAR: as cláusulas de arbitragem só serão admitidas nos contratos 
administrativos de concessão de serviço público e PPP. 
 
- Art. 65, §2º, II  Em nenhum caso o aumento no objeto pode superar 
os percentuais legais. Mas a diminuição do objeto poderá superar tais 
percentuais com a anuência do contratado. 
- Importante: em razão do poder de autotutela a Administração não 
precisa de ordem judicial para aplicar sanções ao contratado, modificar 
unilateralmente o contrato ou rescindi-lo. 
 
 

Contratos em espécie: 
 

1. Contrato de Gerenciamento: é o contrato pelo qual o Estado transfere ao 
particular a gestão de um empreendimento, reservando para o Estado o poder 
decisório final. 
2. Contrato de Credenciamento: é o contrato pelo qual o Estado autoriza 
quaisquer interessados a desempenhar uma atividade que não exija regime de 
concorrência. 
Ex: hospitais privados que atenderão pelo SUS; clínicas para exame 
oftalmológico exigido para carteira de motorista. 
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Não há licitação para contrato de credenciamento. 
 
3. Contrato de Prestação de Serviços: após licitação é selecionado um 
particular que prestará um serviço para a administração ou para a coletividade 
sem relação direta com o usuário (o serviço é prestado em nome do Estado) 
Ex: empresa de coleta de lixo 
 
 
 
Adendo 
Formas de prestação de serviços públicos: 
 
2 formas de prestação: 
direta: é aquela que está a cargo do Estado. 

- prestação direta feita pelo Estado (ex: serviço jurisdicional e coleta de 
esgoto). Remunerado por taxa 
- prestação direta com auxílio de particular: normalmente conhecida como 
terceirização (ex: coleta de lixo). O serviço é prestado em nome do Estado.  
Deve haver Licitação. O contrato é de prestação de serviço.  

 
indireta: a atividade está a cargo de outra pessoa (pode até ser pessoa que o 
Estado cria, mas não é ele) 

- prestação indireta por outorga: a pessoa é criada pelo Estado (ex: 
autarquias, empresas públicas e S.E.M) Remunerado por taxa 
- prestação indireta por delegação: pessoa particular selecionada por 
licitação. A diferença entre as duas formas de prestação indireta é que nesta 
modalidade a prestação é feita em nome próprio, ou seja, o particular 
assume em nome próprio. 
Ex: Concessão, Permissão e Autorização (Bandeira de Melo não aceita este 
último instituto) Remunerado por tarifa (não tem natureza tributária.) 
 
 
 - Participando a União do Consórcio toda legislação aplicável à associação 
será a legislação federal. 
Obs: existem consórcios simples que não estão regidos pela lei 11.107. Os 
contratos comuns de consórcio são contratos de cooperação entre entidades 
federativas homogêneas. Ex: consórcio dos Municípios do ABC. Diferente 
dos convênios que são contratos de cooperação entre entidades 
heterogêneas (entidades de nível federativo diferenciado) 
 
- lei 11.079 – art 9, §4º. Se o Estado possuir maioria do capital a PPP vira 
uma S.E.M 
 

 
 
 

AGENTES PÚBLICOS 
 
- Na lei 8.112 existem dois ritos para o processo disciplinar: 



a) sindicância: funciona como um rito sumário para aplicação de pena menos 
grave (advertência ou suspensão de até 30 dias – Art. 145, II). A sindicância é 
usada também para apuração de faltas mais graves como um tipo de inquérito 
administrativo que antecede o processo disciplinar. A sindicância tem que 
garantir o contraditório e a ampla defesa. 
 
b) processo administrativo disciplinar: é um rito ordinário para aplicação de 
pena mais grave (demissão e suspensão superior a 30 dias) 
MUITO IMPORTANTE: o Poder Disciplinar é vinculado quanto ao dever de 
punir, mas discricionário quanto à pena que será aplicada. 
 
Lembrar que: a lógica de “tipos fechados” só se aplica quando houver 
possibilidade de aplicação de penas restritivas da liberdade. Só no direito 
penal. Por isso que, na lei de improbidade e no estatuto do servidor os tipos 
são abertos, isto é, trata-se de um rol exemplificativo   
 
Obs: a aplicação da pena não é imposta pela Comissão processante, mas por 
autoridade superior, normalmente, um Secretário de Governo ou Ministro de 
Estado. Como regra, se a pena for de demissão só pode ser decretada pelo 
Chefe do Poder Executivo. 
 
DICA: caindo na peça uma tese de nulidade do processo disciplinar, além do 
respectivo dispositivo do estatuto, citar também, se for o caso, violação dos 
princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da 
CF) 
 
Contratação temporária do serviço público 
CF art. 37, IX + Lei 8475 
 
Além dos 3 casos de acumulação do artigo 37, XVI, podem acumular 
também: 
a) juiz e professor 
b) promotor e professor 
c) vereador e outro cargo público. 
 
Lembrar que: 
a) a validade de concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma vez por 
igual período. 
b) exame psicotécnico só pode ser aplicado com expressa previsão legal 
Súmula 686 STF 
 
LEMBRAR QUE: a Emenda 19 ampliou o estágio probatório para três anos, 
mesmo período exigido para o servidor adquirir estabilidade. Mas no estatuto 
do servidor público o prazo ainda é de 24 meses. Na OAB, considerar o prazo 
constitucional de 3 anos. 

 


