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PROCESSO TC Nº 006534/2018 

DECISÃO Nº 812/18 

ASSUNTO: CONSULTA - CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA – NECESSIDADE DE 

ATENDIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS INERENTES AOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS (LEI 8.666/1993) QUANDO A ADMINISTRAÇÃO FOR USUÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS POR CONCESSIONÁRIAS. 

PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA. 

ADVOGADO(S): ROSTÔNIO UCHOA LIMA OLIVEIRA OAB/PI Nº 7.863 

(PROCURADOR GERAL DA CMT). 

PROCURADOR: JOSÉ ARAÚJO PINHEIRO JÚNIOR. 

RELATORA: LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS. 

 

 
CONSULTA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULAS 

EXORBITANTES. SERVIÇO PÚBLICO MONOPOLISTA. 

TEMPO INDEFINIDO. FORMALIZAÇÃO DO 

PROCEDIMENTO DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE. 

 
 1) A administração ao contratar empresas concessionárias ou 

permissionárias de serviços públicos monopolistas, deverá firmar 

com esta a modalidade do CONTRATO DE ADESÃO. No qual 

irá aderir às condições preestabelecidas pela empresa contratada. 

2) Os contratos firmados entre a administração pública e empresas 

concessionárias de serviços públicos, não precisam constar as 

cláusulas necessárias aos contratos administrativos de modo geral, 

como por exemplo, as cláusulas exorbitantes, prevalecendo as 

condições dispostas pela contratante. 

3) Assim, nos termos da Orientação Normativa da AGU nº 

36/2011, poderá a administração pública (art. 6º, XI, da Lei nº 

8.666/1993) celebrar contratos com empresas concessionárias de 

serviço público monopolista por tempo indefinido, desde que 

justifique a adoção do tempo indeterminado e que comprove, a 

cada exercício financeiro, a estimativa de consumo e a existência 

de previsão de recursos orçamentários. Cabe ressaltar, que nessa 

modalidade de contratação, caso a contratante observe 

irregularidades na execução do contrato de adesão, deve 

comunicar o fato à Agência Reguladora. 

4) Quando a Administração firmar contratos na qualidade de 

usuária de serviço público monopolista, ou seja, contrato de 

Adesão, a aplicação da Lei nº 8.666/93 ocorrerá subsidiariamente, 

portanto, predominando as normas específicas relativas ao objeto. 

5) Os contratos celebrados com empresas concessionárias de 

serviços públicos monopolizados deverão ser antecedidos por 

procedimento formal de dispensa ou inexigibilidade. 
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Sumário: Decisão unânime, em consonância com o parecer 

ministerial, pelo conhecimento da Consulta. 

 

 

 
 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, considerando a informação da CRJ (peça nº 4), o 

parecer da II Divisão Técnica/DFAM (peça nº 5), o parecer do Ministério Público de Contas (peça 

nº 11), e o mais que dos autos consta, decidiu o Plenário, à unanimidade, consoante o parecer 

ministerial, conhecer da presente Consulta, e no mérito, respondê-la, em conformidade com o 

voto da Relatora (peça nº 16), como segue: 1) A administração ao contratar empresas 

concessionárias ou permissionárias de serviços públicos monopolistas, deverá firmar com esta a 

modalidade do CONTRATO DE ADESÃO, no qual irá aderir às condições preestabelecidas pela 

empresa contratada; 2) Os contratos firmados entre a administração pública e empresas 

concessionárias de serviços públicos não precisam constar as cláusulas necessárias aos contratos 

administrativos de modo geral, como por exemplo, as cláusulas exorbitantes, prevalecendo as 

condições dispostas pela contratante; 3) Nos termos da Orientação Normativa da AGU nº 36/2011, 

poderá a administração pública (art. 6º, XI, da Lei nº 8.666/1993) celebrar contratos com empresas 

concessionárias de serviço público monopolista por tempo indefinido, desde que justifique a 

adoção do tempo indeterminado e que comprove, a cada exercício financeiro, a estimativa de 

consumo e a existência de previsão de recursos orçamentários. Cabe ressaltar, que nessa 

modalidade de contratação, caso a contratante observe irregularidades na execução do contrato de 

adesão, deve comunicar o fato à Agência Reguladora; 4) Quando a Administração firmar contratos 

na qualidade de usuária de serviço público monopolista, ou seja, contrato de Adesão, a aplicação da 

Lei nº 8.666/93 ocorrerá subsidiariamente, portanto, predominando as normas específicas relativas 

ao objeto; 5) Os contratos celebrados com empresas concessionárias de serviços públicos 

monopolizados deverão ser antecedidos por procedimento formal de dispensa ou inexigibilidade.  

 

Presentes os Cons. Olavo Rebêlo de Carvalho Filho (Presidente), Abelardo Pio Vilanova e Silva, 

Joaquim Kennedy Nogueira Barros, Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga, Lilian de 

Almeida Veloso Nunes Martins e os Cons. Substitutos Jaylson Fabianh Lopes Campelo, em 
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substituição ao Cons. Kleber Dantas Eulálio (em gozo de férias) e Jackson Nobre Veras, em 

substituição ao Cons. Luciano Nunes Santos (em gozo de férias).  

 

Representante do Ministério Público de Contas presente: Procurador-Geral Leandro Maciel do 

Nascimento. 

 

Transcreva-se, Publique-se e Cumpra-se. 

Sessão Plenária Ordinária nº 022/18, em Teresina, 12 de julho de 2018. 

 

 (assinado digitalmente) 

Cons.ª Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins                         Relatora 
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