
SUMÁRIO 

PREFÁCIO 

Antonio Manoel Vasques Gomes ... ... .. ... .......... .... ........ .... ..... ........... ...... ........ ... 11 


INTRODUÇÃO ... ................. ... ......... .. ................. ..... .. .. ........ .... .............. .. .. .. ..... ... ... 13 


Capítulo 1 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS .. ........ .............. .. ... ...... .. ...... ........ ..... .... 17 


Capítulo 2 

CONVÊNIOS ADMINISTRATIVOS ....... .......... .. ........ ............ ... .... .... ... ... .... 21 


Capítulo 3 

CONVÊNIOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA 


FINANCEIRA .. ............... ................. .. ................ .............. ............ ... .. ............... .... 45 


Capítulo 4 

As DEMARCAÇÕES DOS CONVÊNIOS ADMINISTRATIVOS 


ESTABELECIDAS PELO ART. 116 DA LEI Nº 8.666/93 .............. .. 51 

4.1 	 Aplicação subsidiária da Lei n2 8.666/93 aos convênios de 


natureza financeira ......... .. ...... .. ...... .. ............. .. ...... .. ....... .. .................... 57 


Capítulo 5 

As DEMARCAÇÕES DOS CONVÊNIOS ADMINISTRATIVOS DE 


NATUREZA FINANCEIRA ESTABELECIDAS PELA PORTARIA 


INTERMINISTERIAL MP/MF/CGU Nº 127/08.......... .. .. ............ .... 59 

5.1 	 Conceitos ....... .. .. ............ .............. ... .. .. .. .......... .............. ... .... ........ .... ....... 60 

5.2 	 Regras introdutórias ........ .. ... ...... .. .. .................. .. ... .. ... ... .. ................ .. ... 63 

5.3 	 Hipóteses de não aplicação da Portaria n2 127/08........ ................ .... 65 

5.4 	 Local para a formalização dos convênios, contratos de repasse e 


termos de parceria - SICONV.......... .. .. ...... .. .. ........................ .. ........ ... 67 

5.5 	 Divulgação no SICONV e chamamento público...... .......... .. ........ .... 71 

5.6 	 Qualificação técnica e capacidade operacional da entidade 


privada sem fins lucrativos ........ .... .. ........ ...... .. .......... ........ .. .. .. ...... .. ... 74 

5.7 	 Vedações à celebração de convênios e contratos de repasse .. ........ 74 

5.8 	 Protocolo de Intenções .. ... .... ... .. ...................... ...... .... .................... .. .... .81 

5.9 	 Plurianualidade.. .... ... .. ..... .. ... .... ... ............ ..... .... ...... ........ ............ .......... 81 

5.10 	 Fases do convênio de natureza financeira .. ................ .... ................ ... 82 

5.10.1 	 Fase de proposição do convênio .. .. ........ .......................... ...... .. .... ....... 82 

5.10.1.1 	 Proposta de Trabalho, Credenciamento e Cadastramento ............. 82 

5.10.1.2 	 Plano de Trabalho ...... .. .. .. .. .... ..... ..... .. ..... .... .. .......... ... ...... .. .... .... .... .. .. ... 86 

5.10.1.3 	 Contrapartida ............. ... .... ...... ... .. ...... ........ .... .... ..... ... ..... ............ .......... 87 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.10.1.4 	 Projeto Básico e Termo de Referência ...... ............ .... .. ..... ............. .... .. 94 

5.10.2 	 Fase de Celebração dos convênios e contratos de repasse .......... ... .95 

5.10.2.1 	 Outras condições para a celebração de convênios e contratos 


de repasse ............ .... ... .. : ....... ... .... .......... ....... .... ... ...... ... ...... ............ ... .. .. .98 

5.10.2.2 	 Celebração de convênios ou contratos de repasse com 


pendências ......... .... .... .... ................. ... ..... ........ ................... .. ...... ....... ... 101 

5.10.2.3 	 Cláusulas necessárias para a formalização .............. .. ... ... .... ... .. ..... 102 

5.10.2.4 	 Aprovação da minuta ...... ....... .. ... .. ................. ........ ......... ................ .. 106 

5.10.2.5 	 Publicidade .. .. ........................... ..... .... .............. ... ............ ... .................. 112 

5.10.2.6 	 Alterações no acordo .... ..... ... .......... ....................... ............ ...... ........... 112 

5.11 	 Fase de Execução dos Convênios e Contratos de Repasse .... .. ... .113 

5.11.1 	 Vedações ............. ... ..... ... ....................... ..... .. ...... .................. ...... ... ... .... .113 

5.11.2 	 Liberação dos recursos ... ................. ...... ..... .... ................... .. ... .. ......... . 115 

5.11.3 	 Liberação em parcelas ..... ............ .. ... .. ... ..... .... .. .............. ..... ... ...... ... ... 116 

5.11.4 	 Contratação de terceiros pelos que receberem recursos públicos .. ..117 

5.11.4.1 	 Contratação por Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos ........... 117 

5.11.4.1.1 Desnecessidade da cotação prévia de preços .... ... ... ...... ................ . 119 

5.12 	 Fase de prestação de contas... .... ... ... .. .... .. .. .... ... ..... ...... ..... ..... ... ... .. .... 120 

5.12.1 	 Tomada de Contas Especial (TCE) .......... .... .................... ........... ... ... 121 

5.12.1.1 	 O processo de Tomada de Contas Especial (TCE) junto ao 


Tribunal de Contas da União (TCU) .. ......... ............... .. .... .... ... .. ....... 126 

5.12.1.2 	 Dever de prestar contas ......... .... ........ .. ............. .... ...... ... ... .. ....... ........ 131 


Capítulo 6 

TERMOS DE PARCERIAS ...... ....... ... ......... ......... ...... .. .... .... ... .... ... .... ...... ...... .135 

6.1 	 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) 


- O Terceiro Setor ........... .. ................. ............... ...... ............. ............... 136 

6.2 	 Qualificação como OSCIPS............. ..... ..... .. .. ....... ............... .. ..... .... .... 138 

6.3 	 Termo de Parceria .................... ....... ... ... ................ ....... ..... ... .. ............. 142 

6.4 	 A questão da instauração de licitação para a seleção da OSCIP 


com a qual a Administração firmará o Termo de Parceria ........... 143 

6.5 	 A questão da instauração da licitação para as contratações 


realizadas pelas OSCIPs com dinheiro público........................ .... .. 151 


LEGISLAÇÃO 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Excertos .... ...... ... .155 

Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993: Excertos ...................... ... .... .. ... ............... 161 

Decreto n2 6.170, de 25 de julho de 2007 ...... .. ....................... ..... ....... ..... ... ........ 163 

Portaria n2 127, de 29 de maio de 2008 .. ....... .............. .... ..... .. ... .. .. .. ........ .. .. .. .. ... 169 

Lei Complementar n2 101, de 4 de maio de 2000: Excertos ... ............. .... .. ..... . 193 

Decreto n2 93.872, de 23 de dezembro de 1986: Excertos .. ................. ... .. ....... 199 


REFERÊNCIAS .. .. . .. . ..... .......... . ... ..... . .. ....... . .. .... . ..... ... .. .. ... ... ... . ............... .. ...... . .. ...... 201 


ÍNDICE DE ASSUNTOS .. .... .. . .... ............. ...... ....... .. ... ..... .. ......... .. .. ........... .. ... .......... 207 


ÍNDICE DA LEGISLAÇÃO .. .......... .. . .. ... .. . .... ......... .. .. .. ... .. .... . .... .. ..... . ....... .. .......... .. . 209 


PREFÁCIO 

Não sou nada. Nunca 
ser nada. À parte isso, 
do mundo. 

(Fernando Pessoa) 

Encontramo-nos, mais uma' 
livro do professor Sidney Bittencou 
preocupado com as questões iner 
acordos administrativos regidos 
inclusão da obra Licitação passo a 
Tribunal de Contas da União é um Íl 
tância do nosso emérito professo 
pretendem participar de certames 
pelo serviço público, e para a Egrégié 
cabe, entre outras atribuições consti' 
de administradores e demais respon 
e valores públicos. 

Não cabe amadorismo diante I 
que estabelece para a Administraçãl 
os princípios de legalidade, impe 
publicidade e eficiência. Decorrente 
foram promulgados vários diplom 
destacamos a Lei Complementar 
vários aspectos enfocados, obriga-n 
com profissionalismo. 

Somos brindados, neste sent 
Sidney Bittencourt, que aborda o c( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


