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Programa 
 
 CF do Brasil X contratos 

 Lei no 8.666/1993 X contratos 

 Decreto no 32.598, de 15/12/2010 X contratos 

 Interpretação de leis 

 Dúvidas 

 Trabalho de casa 
 



CF do Brasil 
 
Capítulo VII 
Da Administração Pública 

 
Seção I 
Disposições gerais 



CF do Brasil 

 
Art. 37. A Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos Poderes                 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá                      

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência   

e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). 



CF do Brasil 
 
XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública 
que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas  
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas      
da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências                  
de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento 
das  obrigações. (Regulamento). 
(o regulamento é a Lei no 8.666/1993).  



Lei no 8.666/1993 
 
Regulamenta o Art. 37, Inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas 
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.  



Lei no 8.666/1993 
 
Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre 
órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja  
um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação                   
de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.  



Lei no 8.666/1993 
 
Seção II 
Das Definições 

Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se: 



Lei no 8.666/1993 
 
IX – Projeto Básico – conjunto de elementos necessários e suficientes,          
com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço,                      
ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base         
nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento,      
e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos                  
e do prazo de execução... 



Lei no 8.666/1993 
 
XIV – Contratante – órgão ou entidade signatária do instrumento contratual;  

XV – Contratado – pessoa física ou jurídica signatária de contrato                        
com a Administração Pública; 

XVI – Comissão – comissão, permanente ou especial, criada pela Administração 
com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos                               
e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes. 



Lei no 8.666/1993 
 
Seção III 
Das Obras e Serviços 

Art. 7o As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços 
obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência:  



Lei no 8.666/1993 
 

I – projeto básico; 

II – projeto executivo; 

III – execução das obras e serviços. 

§ 4o É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento            
de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos      
não correspondam às previsões reais do projeto básico. 



Lei no 8.666/1993 
 
Art. 9o Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação                           
ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: 
 
I – o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;  



Lei no 8.666/1993 
 
II – empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração          
do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital        
com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 
 
III – servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável    
pela licitação.  



Lei no 8.666/1993 
 
§ 1o É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere 
o Inciso II deste artigo, na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como 
consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, 
exclusivamente a serviço da Administração interessada.  



Lei no 8.666/1993 
 
Seção V 
Das Compras 

Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu 
objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena 
de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.  



Lei no 8.666/1993 
 
Capítulo III 
Dos contratos 

Seção I 
Disposições Preliminares 

Art. 54. (...) 
 
§ 1o Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições     
para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, 
obrigações   e responsabilidades das partes, em conformidade com                
os termos da licitação e da proposta a que se vinculam. 
 
§ 2o Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação 
devem atender aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta.  



Lei no 8.666/1993 
 
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 
 
 o objeto;  

 o regime de execução ou a forma de fornecimento;  

 o preço e as condições de pagamento;  

 os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega,  
de observação e de recebimento definitivo; 



Lei no 8.666/1993 
 
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 
 
 o crédito pelo qual correrá a despesa; 

 as garantias; 

 os direitos e as responsabilidades das partes; 

 as penalidades cabíveis e os valores das multas; 



Lei no 8.666/1993 
 
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 
 
 os casos de rescisão; 

 a vinculação ao edital de licitação; 

 casos omissos; 

 cláusula que declare competente o foro da sede da Administração  
para dirimir qualquer questão contratual. 



Lei no 8.666/1993 
 
Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência   
dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 
 
I – aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas 
no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse         
da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório.  



Lei no 8.666/1993 
 
Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência   
dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 
 
II – à prestação de serviços a serem executados de forma contínua,                    
que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos       
com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para                             
a Administração, limitada a sessenta meses;  



Lei no 8.666/1993 
 
Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência   
dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 
 
IV – ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, 
podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses 
após o início da vigência do contrato.  



Lei no 8.666/1993 
 
Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência  
dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 
 
§ 1o  Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega 
admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada    
a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum 
dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 



Lei no 8.666/1993 
 
§ 1o  Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega 
admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada    
a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum 
dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:  
 
I – alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 
 
II – superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade        
das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;  



Lei no 8.666/1993 
 
§ 1o  Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega 
admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada    
a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum 
dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 
 
III – interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho   
por ordem e no interesse da Administração; 

 
IV – aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites 
permitidos por esta Lei;  



Lei no 8.666/1993 
 
§ 1o  Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega 
admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada       
a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum 
dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 

V – impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido 
pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

VI – omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive   
quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento                       
ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais 
aplicáveis aos responsáveis; 



Lei no 8.666/1993 
 
§ 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.  
 
§ 4o  Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização   
da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo 
poderá ser prorrogado por até 12 (doze meses) (fato superveniente imprevisível). 



Lei no 8.666/1993 
 
Parágrafo Único.  A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus 
aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, 
será providenciada pela Administração até o 5o dia útil do mês seguinte             
ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, 
qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus...  



Lei no 8.666/1993 
 
Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus 
representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número    
do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição        
dos contratantes às normas desta lei e às cláusulas contratuais.  



PENSAMENTO CONTROLE INTERNO 
 

 Acreditamos que os gestores de contratos não agem de má-fé,   
são pouco orientados e auditados, muitas vezes, um ou mais anos 

depois do fato irregular, então constatado nas auditorias. 





Lei no 8.666/1993 
 
Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada                 
por um representante da Administração especialmente designado,         
permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo                         
de informações pertinentes a essa atribuição. 
 
§ 1o  O representante da Administração anotará em registro próprio todas            
as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando                   
o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 



Lei no 8.666/1993 
 
§ 2o  As decisões e providências que ultrapassarem a competência                             
do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil     
para a adoção das medidas convenientes. 



 Identificação do fato 
 

 Identificação da causa 
 

 Consequência 
 

 Atitude do responsável 
 

 Providência (conjunta) com fixação de prazo para correção 



Decreto no 32.598/2010 
 
Art. 31. Os titulares das unidades orçamentárias ficam autorizados a celebrar, 
pelo Distrito Federal, contratos, convênios e outros instrumentos congêneres    
no âmbito de suas respectivas áreas... 



Decreto no 32.598/2010 
 
Art. 33. Para a eficácia dos contratos e convênios, será publicado no Diário Oficial 
do Distrito Federal, obedecendo às disposições contidas no Parágrafo Único      
do Artigo 61 da Lei no 8.666, de 1993, e suas alterações, extrato contendo            
os seguintes elementos:  
 



Decreto no 32.598/2010 
 

I – espécie e número do documento; 

II – nome dos contratantes ou convenentes; 

III – resumo do objeto do contrato ou convênio; 

IV – crédito pelo qual correrá a despesa; 

V – número, data e valor da Nota de Empenho; 

VI – etapas e fases da execução; 

VII – prazo de vigência; 

VIII – data da assinatura; 

IX – nome dos signatários; 

X – valor total. 
 

Parágrafo Único. No caso de termos aditivos, deve-se publicar, também,               
as informações atualizadas de que tratam os incisos V e X do caput deste artigo. 

 



Decreto no 32.598/2010 
 
Art. 38. Somente poderão ser firmados contratos e convênios que acarretem 
despesas compatíveis com a programação financeira. 
 
 



Decreto no 32.598/2010 
 
Art. 41. Nos contratos para execução de obras e prestação de serviços designar-se-á, 
de forma expressa: 

I – o valor da taxa de administração, quando for o caso; 

II – o executor ou executores, a quem caberá supervisionar, fiscalizar e acompanhar  
a execução, bem como apresentar relatórios quando do término de cada etapa        
ou sempre que solicitado pelo contratante. 

  
§ 1o A supervisão técnica de contratos de obras será de competência                              
do órgão contratante. 
 
 



Decreto no 32.598/2010 
 
Art. 41 
 
§ 2o A designação do executor e do supervisor técnico somente produzirá efeitos 
após a publicação do extrato de que trata o artigo 33 e do ato de designação         
e ciência dos mesmos. 
 
§ 3o O executor de que trata o Inciso II deste artigo poderá ser pessoa física           
ou órgão público, investido dessa função por designação específica. 
 
 



Decreto no 32.598/2010 
 
Art. 41  
 
§ 4o É facultada a indicação de um mesmo executor para até três contratos           
ou convênios, ou mais de um executor para o mesmo convênio ou contrato. 
 
§ 4o É facultada a indicação de um mesmo executor para até três contratos         
ou convênios, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas pelo 
dirigente máximo do órgão ou entidade, não sendo vedada a designação             
de mais de um executor para o mesmo convênio ou contrato.  
 



Decreto no 32.598/2010 
 
§ 5o É da competência e responsabilidade do executor: 
 
I – verificar se o cronograma físico-financeiro das obras e serviços ou a aquisição 
de materiais se desenvolvem de acordo com a respectiva Ordem de Serviço           
e Nota de Empenho; 



Decreto no 32.598/2010 
 
§ 5o É da competência e responsabilidade do executor: 
 
II – prestar, ao ordenador de despesa, informações necessárias ao cálculo            
do reajustamento de preços, quando previsto em normas próprias; 
 
III – dar ciência ao órgão ou entidade contratante, sobre: 



Decreto no 32.598/2010 
 
§ 5o É da competência e responsabilidade do executor: 
 
a) ocorrências que possam ensejar aplicação de penalidades ao contratado; 

b) alterações necessárias ao projeto e suas consequências no custo previsto; 

 



Decreto no 32.598/2010 
 
§ 5o É da competência e responsabilidade do executor: 
 

IV – atestar a conclusão das etapas ajustadas; 

V – prestar à unidade setorial de orçamento e finanças, ou equivalente, 
informações quanto ao andamento das etapas, para atualização do SIAC/SIGGo; 

 



Decreto no 32.598/2010 
 
§ 5o É da competência e responsabilidade do executor: 

VI – verificar a articulação entre as etapas, de modo que os serviços não sejam 
prejudicados; 

VII – remeter, até o 5o (quinto) dia útil do bimestre subsequente, relatório             
de acompanhamento das obras ou serviços contratados ao órgão ou entidade 
contratante, ao órgão responsável pela supervisão técnica e à unidade setorial  
ou seccional de planejamento; 

 



Decreto no 32.598/2010 
 
§ 5o É da competência e responsabilidade do executor: 

VIII – receber obras e serviços, ouvido o órgão responsável pela supervisão técnica; 

IX – prestar contas, nos termos do Art. 46. (prestações de contas de recursos            
de convênios e outros instrumentos congêneres) 
 



Decreto no 32.598/2010 
 
§ 6o O órgão central de contabilidade concederá senha ao executor de contrato ou 
convênio para acesso ao SIAC/SIGGo, para acompanhamento do respectivo pacto. 
 
§ 7o A supervisão técnica de que trata este artigo consiste no acompanhamento  
das obras e serviços de engenharia, com o objetivo de assegurar a fiel execução    
do projeto. 
 



Decreto no 32.598/2010 
 
§ 8o A supervisão técnica não abrange os serviços de conservação, manutenção   
e reforma. 
 
§ 9o Compete a cada ordenador de despesa analisar e atestar os reajustes            
de que trata o inciso II do § 5o deste artigo, e à unidade setorial de orçamento       
e finanças manter atualizado o SIAC/SIGGo, nos termos do Artigo 34.        
(cadastro e atualização no SIAC/SIGGo) 
 



Decreto no 32.598/2010 
 
Art. 34. No ato da celebração de convênios e outros instrumentos congêneres, 
bem como seus aditivos, as unidades gestoras deverão proceder ao cadastro           
e atualização no SIAC/SIGGo. 
 

§ 1o Quando o Distrito Federal for o recebedor dos recursos de convênio, esses 
deverão ser lançados no SIAC/SIGGo na conta contábil “A RECEBER”, e quando    
se tratar de contrapartida, na conta contábil ”CONTRAPARTIDA GDF A LIBERAR”. 



Decreto no 32.598/2010 
 
Art. 34. No ato da celebração... 
 

§ 2o Quando o Distrito Federal for o concedente dos recursos, eles deverão        
ser lançados no SIAC/ SIGGo na conta contábil “A LIBERAR”. 

§ 3o A unidade, após o cadastramento dos recursos, comunicará ao órgão central 
de contabilidade que procederá a inclusão da fonte de recursos detalhada. 



Decreto no 32.598/2010 
 
Art. 42. O órgão ou entidade, convenente ou contratante, encaminhará: 
 

I – ao executor, cópia do contrato ou convênio, cronograma físico-financeiro, 
edital, proposta, projeto de obra ou serviço; 

II – ao órgão central do sistema de correição, auditoria e ouvidoria à unidade 
setorial de planejamento e ao órgão encarregado da supervisão técnica,         
cópia do convênio ou contrato e do cronograma físico-financeiro. 

 



Decreto no 32.598/2010 
 
Art. 43. Formalizada a contratação da obra ou serviço, e tendo por base                   
o cronograma físico-financeiro aprovado, o titular da unidade gestora 
responsável pelo empreendimento expedirá ordem de serviço, para iniciar              
a execução do objeto do convênio ou contrato. 
 



Decreto no 32.598/2010 
 
Art. 44. A execução de etapa de obra ou serviço, ou o recebimento de equipamento, 
será certificada pelo executor e responsável, mediante emissão de Atestado             
de Execução e de termo circunstanciado, conforme o disposto no Art. 73                     
da Lei no 8.666, de 1993. 
 
Parágrafo Único. No Atestado de Execução serão especificados, detalhadamente,  
o equipamento recebido, o serviço ou a obra executada, o valor, sua localização        
e o período de execução. 
 



Decreto no 32.598/2010 
 
Art. 45. O inadimplemento de etapas ajustadas será comunicado pelo executor 
diretamente ao titular da unidade gestora e ao órgão central de administração 
financeira. 
 



Decreto no 32.598/2010 
 
Art. 60. As contas de água, esgoto, energia elétrica, iluminação pública e 
telefone serão apresentadas pelos concessionários diretamente ao protocolo    
da unidade cuja estrutura pertencer o órgão encarregado de instruir o processo 
administrativo de pagamento. 
 
§ 1o No caso de ligações interurbanas e para telefone móvel de caráter   
particular, o responsável pelas ligações providenciará, mediante cálculo                   
do executor do contrato, o recolhimento aos cofres do Distrito Federal                         
da importância correspondente, antes da remessa do processo ao setor 
incumbido  da liquidação da despesa. 
 




