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Resumo 

 

O Estado tem o dever de licitar toda vez que houver a necessidade de contratar com o particular, 

a fim de comprar produtos, contratar serviços, realizar obras ou vender bens do patrimônio 

público, com ressalva às exceções elencadas em lei acerca das inexigibilidades e dispensas. 

Nesse sentido, a legislação aborda diversos passos a serem dados pelo gestor público durante o 

processo licitatório, conceituando tipos, modelos e procedimentos a serem realizados. Para isso, 

a administração pública se baseia na aplicação de princípios que devem reger todo o trâmite 

licitatório para que não haja ilegalidades. Por isso, este trabalho realiza uma abordagem sobre 

o contexto jurídico no qual se insere as licitações, bem como a descrição dos modelos a serem 

realizados e princípios a serem aplicados e, principalmente, com o foco no princípio da 

publicidade como ferramenta de fiscalização por parte de órgãos fiscalizadores e sociedade no 

combate ao mal da corrupção de agentes públicos. Nesse contexto, com base em trabalhos já 

publicados, este artigo faz uma análise da legislação vigente, principalmente da Constituição 

Federal e da Lei 8.666/93, à luz das doutrinas jurídicas mais estudadas. 

 

Palavras-chave: Licitações. Modelos. Princípios. Publicidade. Transparência. 

 

 

PUBLIC BIDDINGS AND ADMINISTRATIVE 

CONTRACTS 

 

 

Abstract 

The State has the duty to bid whenever there is a need to contract with the private individual, 

in order to buy products, hire services, carry out works or sell public assets, with the exception 
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of the exceptions listed by law regarding unenforceability and exemptions. In this sense, the 

legislation addresses several steps to be taken by the public manager during the bidding process, 

conceptualizing types, models and procedures to be carried out. For this, the public 

administration is based on the application of principles that should govern the entire bidding 

process so that there are no illegality. For this reason, this work approaches the legal context in 

which the bids are inserted, as well as the description of the models to be carried out and 

principles to be applied and, mainly, with the focus on the principle of advertising as an 

inspection tool by of inspection bodies and society in the fight against the corruption corruption 

of public agents. In this context, based on works already published, this article analyzes the 

current legislation, mainly the Federal Constitution and Law 8.666 / 93, in the light of the most 

studied legal doctrines. 

 

Keywords: Bids. Models. Principles. Publicity. Transparency. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Um dos maiores desafios ligados à ciência administrativa é a gestão da coisa pública 

a qual deve ser sempre norteada por princípios. Nessa perspectiva, a razão de ser da 

Administração Pública, que abrange a união de agentes públicos, órgãos e serviços, é a 

satisfação das necessidades da sociedade, que pode ocorrer nas áreas da educação, saúde, 

segurança, dentre outras. Nesse contexto, a licitação surge como uma ferramenta utilizada pela 

própria administração pública com a finalidade de adquirir bens e serviços, baseados em 

questões objetivas tendo sempre como base o interesse público e como guia os princípios da 

isonomia e o da escolha da proposta mais vantajosa. Por isso o processo licitatório torna-se 

fundamental para que sejam respeitados os princípios que orientam a Administração Pública, 

tais como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso se dá tendo em 

vista a utilização eficiente da verba pública, na tentativa de se evitar o desperdício e, 

principalmente, a corrupção. Nesse sentido, a Constituição Federal explicita a competência 

privativa da União de estabelecer normas gerais sobre licitações e contratos administrativos e a 

dos Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios de estipular normas particulares que 

satisfaçam seus respectivos interesses. 

A reflexão sobre da eficiência do processo licitatório na produção de seus efeitos 

ligados aos administrados, através da publicidade, é de grande importância. Nos dias atuais, 

quando a mazela da corrupção ainda assombra a sociedade moderna, a questão da transparência 

dos atos públicos surge como fator relevante. Essa realidade é consequência de vários fatores: 

ausência ou pouca fiscalização, falta da aplicação dos princípios por parte dos gestores públicos 
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e carência de transparência dos atos. Isso tudo contribui para o aumento dos níveis de 

impunidade.  

Com a finalidade de chamar atenção para o tema, este trabalho analisará os 

procedimentos licitatórios, em especial atenção à aplicabilidade do princípio da publicidade, 

para que os administrados, ou seja, a sociedade, torne-se cada vez mais agente fiscalizador. 

Como questão norteadora foi utilizada a seguinte pergunta: 

O processo licitatório, com suas modalidades e procedimentos, é ferramenta efetiva 

para a correta gestão da verba pública assim como fator de controle de atos? 

Isso posto, este trabalho tem como objetivo geral analisar o instituto da licitação no 

ordenamento jurídico brasileiro, bem como suas modalidades, procedimentos e contratos 

públicos administrativos e como objetivos específicos identificar os princípios orientadores e a 

legislação que embasam todo o processo licitatório; justificar a importância da licitação para o 

setor público; e descrever a importância da licitação não só para os administradores como 

também para os administrados através da publicidade dos atos. 

Para alcançar o objetivo proposto foi efetuada uma pesquisa básica, abordando o 

problema de forma qualitativa e realizando os problemas de maneira exploratória tendo como 

ponto de partida referências teóricas divulgadas e a legislação vigente atualizada. Nesse 

contexto, o projeto será divido em três etapas as quais tratarão sobre os princípios da licitação 

e a legislação vigente, a importância do processo licitatório na administração pública e a 

relevância da publicidade dos atos para que sejam produzidos seus efeitos também no que se 

refere aos administrados. Além disso, serão utilizadas palavras chaves que estejam em 

conformidade com os objetivos do presente trabalho como: licitações, modelos, princípios, 

publicidade e transparência. 

 

2 A LICITAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Qualquer pessoa, física ou jurídica, é livre para comprar ou fechar contratos, porém há 

um limite regulado pelos costumes e normas do mercado e uma submissão diária a um regime 

jurídico de direito comercial e civil. Já na administração pública não acontece da mesma 

maneira. Para que os recursos públicos não sejam usados em interesses particulares das pessoas 

no lugar do interesse coletivo, o administrador público está obrigado a seguir condições 

elencadas na lei, cuja principal é a lei federal 8.666/93. Esta lei trata de regras para 

procedimentos licitatórios realizados pela administração pública e traz uma interpretação do 

que aborda a Constituição Federal. Por isso, o processo licitatório deve ser considerado como 
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uma regra de caráter constitucional que possui dois comandos importantes: um que trata da 

competência para legislar sobre o tema e o outro sobre sua obrigatoriedade. (FERNANDES, 

2017) 

A licitação é considerada um dever do administrador público e uma garantia para os 

administrados, em especial os licitantes. De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello 

(2019, p. 522), “a licitação é uma aplicação concreta do princípio da igualdade, o qual, na 

Constituição, está encartado como um dos direitos e garantias fundamentais”. O sentido do 

termo licitar origina-se na palavra latina licitatio, que quer dizer “ato de vender em leilão”, o 

qual deriva do verbo licitari, que significa “leiloar, oferecer pelo melhor preço”. (CUNHA, 

2012) Abordado no artigo 37 da Constituição Federal, o conceito de licitação possui como 

algumas das principais características a isonomia entre os licitantes, a vinculação ao 

instrumento convocatório e a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, 

figurando como uma ferramenta importantíssima para uma gestão pública eficiente, moralizada 

e, principalmente, transparente. (BRASIL, 1988) 

Nesse sentido, a licitação tem por finalidade as contratações, as quais podem ser 

alienações ou aquisições de bens e serviços, por parte da Administração Pública. É um 

procedimento administrativo formal, essencial aos atos de compra, aquisição ou contratação de 

bens e serviços, nos quais a Administração Pública convoca, por meio de critérios formulados 

em ato próprio (convite ou edital), entidades interessadas na apresentação de propostas para que 

possuam essa finalidade. Essa convocação deve abordar as condições fundamentais à 

participação dos licitantes, ao desenvolvimento do processo e à provável contratação, e ainda 

estabelecer uma ligação entre a Administração Pública e os licitantes, com clareza, precisão e 

fácil acesso às informações. (NOVO, 2018) 

Por conta disso, sempre é importante salientar que esse procedimento é amparado, 

além da Carta Magma, que foi importantíssima para que fossem criadas novas leis no 

ordenamento jurídico e administrativo brasileiros, principalmente, pela Lei Federal nº 8.666/93 

(Lei de Licitações e Contratos) (BRASIL, 1993) e Lei Federal nº 10.520/02 (Lei do Pregão) 

(BRASIL, 2002). Basicamente, a Lei 8.666/93 surge como principal fundamento pelo qual o 

administrador público possa proceder à administração do dinheiro público na contratação de 

bens e serviços, escolhendo a melhor maneira de aquisição, seja ela o menor preço, prazo ou 

qualidade, com a observância daquilo que é necessário à entidade pública licitante no que se 

refere à descrição do objeto ou serviço a ser adquirido. 

Seguindo essa abordagem, Celso Antônio Bandeira de Mello (2019, p. 483) afirma 

que a licitação: 
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“é um certame que as entidades governamentais devem promover e no qual abrem 

disputa entre os interessados em com elas travar determinadas relações de conteúdo 

patrimonial, para escolher a proposta mais vantajosa às conveniências públicas. 

Estriba-se na ideia de competição, a ser travada isonomicamente entre os que 

preencham os atributos e aptidões necessários ao bom cumprimento das obrigações 

que se propõem assumir”.  

Já Adilson Abreu Dallari (2006, p. 89) aborda com um foco mais atual que “o instituto 

da licitação assumiu grande importância atualmente, devido ao aumento na esfera de atuação 

da Administração Pública, por meio do desempenho de novas funções exigidas pela 

complexidade da vida moderna”. 

Ainda como amparo jurídico, é relevante citar que houve uma atualização referente à 

valores limite de algumas modalidades, as quais ainda serão descritas neste trabalho, no Decreto 

nº 9.412/2018. Os valores que foram alterados na Lei nº 8.666/1993 foram corrigidos em 120 

%, que se refere à metade do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado 

durante 20 anos, entre maio de 1998 e março de 2018. Além disso, essa lei tem por finalidade 

melhorar a gestão pública. A ideia é que esses valores novos acarretem em compras menos 

onerosas praticadas pelo gestor público. (DAMACENO, 2014) 

 

3 MODALIDADES, PROCEDIMENTOS E CONTRATOS 

 

A lei nº 8.666/93 (Lei Geral das Licitações e Contratos) definiu as modalidades de 

licitação e a lei nº 10.520/02 (Lei do Pregão) incluiu a modalidade pregão. Por isso, o critério 

tradicional, sempre utilizado no Brasil a partir do século XIX e que estimava os valores dos 

objetos a serem contratados, tornou-se obsoleto. (PEREIRA JUNIOR, 2019) 

Acerca das modalidades de licitação, o artigo 22 da Lei 8.666/93 trata o que se segue: 

“Art. 22. São modalidades de licitação: 

I - Concorrência 

II – Tomada de preço 

III - Convite 

IV - Concurso 

V – Leilão” (BRASIL, 1993) 

Já a lei nº 10.520/2002, trata da modalidade do pregão: “Art. 1º. Para aquisição de bens 

e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por 

esta Lei.” (BRASIL, 2002) 

Isso posto, ainda é válido abordar que ocorreu uma atualização no que diz respeito aos 

valores das modalidades de licitação, elencados no o art. 23, da Lei nº 8.666/93, por meio da 

publicação do Decreto 9.412/2018, de 19 de junho de 2018. Esses valores limites são 
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extensíveis à União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Por isso, os valores mencionados 

neste artigo já estão corrigidos à luz deste novo decreto. (COTA, DIAS, et al., 2019) 

Quanto à concorrência a lei aborda o seguinte: § 1º Concorrência é a modalidade de 

licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem 

possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.” 

(BRASIL, 1993). 

A destinação da concorrência é para licitações de alto valor, mas não há empecilho de 

que ela possa ser usada para outros valores. Podem participar quaisquer interessados que devem 

cumprir as exigências do edital. A obrigatoriedade está na aplicação em obras e serviços de 

engenharia onde o uso orçamentário seja acima de R$ acima de R$ 3,3 milhões, e para demais 

compras e serviços o custo de orçamento de no mínimo R$ R$ 1,43 milhões. É também 

empregada, obrigatoriamente, em licitações internacionais, na concessão de direito real de uso 

e na venda e compra de imóveis públicos. Os documentos necessários para habilitação devem 

estar disponíveis no começo do processo com a publicidade de maneira mais ampla que outras 

modalidades. É processada em duas fases: habilitação e escolha do vencedor. (COTA, DIAS, 

et al., 2019) 

Referente à tomada de preços a lei trata o seguinte: “§ 2º Tomada de preços é a 

modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas 

as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 

propostas, observada a necessária qualificação.” 

Quanto a essa modalidade Meirelles (2020, p. 309) diz que: 

“O que caracteriza e distingue da concorrência é a existência da habilitação prévia dos 

licitantes através dos registros cadastrais, de modo que a habilitação preliminar se 

resume na verificação dos  dados constantes dos certificados de registro dos 

interessados e, se for o caso, se estes possuem a real capacidade operativa e financeira 

exigida no edital” 

Semelhante à concorrência, a modalidade tomada de preços possui valor padrão. Para 

obras e serviços de engenharia o máximo é de R$ R$ 3,3 milhões e referente às demais compras 

e serviços o máximo é de R$ 1,43 milhões. É exigida também publicidade mais ampla. Os 

cadastros devem ser feitos antes em órgão competente para comprovação de certificado do 

registro cadastral (CRC), isso até três dias antes do fim do tempo de proposta, para 

comprovação dos requisitos de participação. (COTA, DIAS, et al., 2019) 

Referente ao convite, a lei explica que: 

“§ 3º Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu 

objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) 

pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento 

convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade 
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que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 

apresentação das propostas.” (BRASIL, 1993) 

O convite é realizado quando há contratos de baixo valor, pois é bem mais abreviado, 

com prazos curtos. Cerca de três concorrentes podem ser convocados e a partir disso têm 24 

horas para confirmar o interesse antes do início das propostas. (COTA, DIAS, et al., 2019) 

Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União (TCU) (BRASIL, 1997) deliberou: “Em 

se tratando de convite, é obrigatório convidar, no mínimo, três empresas do ramo pertinente ao 

objeto e fazer incluir nos autos do processo os recibos comprobatórios da entre do convite.” 

Nessa modalidade o valor máximo a ser contratado é de R$ 330 mil para obras e 

serviços de engenharia e para as demais compras e serviços o máximo é de R$ 176 mil. (COTA, 

DIAS, et al., 2019) 

Quanto à modalidade concurso o objetivo é o de classificar trabalhadores para exercer 

cargos públicos, por intermédio de pagamento de prêmio previsto no edital. Depois que ocorrer 

a seleção ao candidato selecionado não será oferecida a possibilidade de requerer quaisquer 

direitos à Administração, pois tudo já era previsto no edital. (COTA, DIAS, et al., 2019) 

Quanto a isso Palavéri (2003, p. 94) afirma: 

“(…) em relação às demais modalidades o concurso diferencia-se basicamente em 

função de que naquelas há uma disputa pelo preço a ser contratado, cabendo aos 

licitantes fixa-los em suas propostas, sendo que a selecionada como a mais vantajosa 

irá executar o objeto no futuro. No concurso dá-se o inverso. Todos os licitantes 

entregam seus serviços prontos e acabados concorrendo em face de preço (prêmio) 

previamente fixado pela Administração no edital do certame.” 

Quanto à modalidade leilão a abordagem na lei é: 

§ 5º Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de 

bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos 

ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem 

oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação  (Redação dada pela 

Lei nº 8.883, de 1994) 

A modalidade leilão é realizada na venda de imóveis, móveis e semoventes. O edital 

deve ser publicado a fim de que haja publicidade do ato. Os valores dos bens, avaliações, local 

em que estão, forma de pagamento e abertura das propostas também devem estar contidos no 

edital. Nessa modalidade os interessados não precisam cadastrarem-se antes para que possam 

participar, mas restrições podem existir. Quanto a isso diz Justen Filho (2018, p. 135): 

“Suponha-se que a venda dos bens leiloados apresente características assistenciais ou 

de regulação de um certo setor. A Administração venderá os produtos para população 

carente, por exemplo. Poderá ser imposta restrição à participação daqueles que não 

necessitem de assistência social; poderão ser estabelecidos limites de quantidades 

adquiridas individualmente; poderá ser proibida a participação de pessoas jurídicas, 

etc. Reitera-se, assim, a regra geral: as restrições à participação deverão ser 

compatíveis com o princípio da isonomia e um instrumento de realização do interesse 

público que conduziu a licitação.” 
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O leilão é conduzido pelo leiloeiro oficial, o qual deve ter registro em junta Comercial, 

e pode ser de dois tipos: comum, que é produzido pela legislação federal a que pertence, e 

administrativo, que tem como objetivo realizar o leilão de mercadorias apreendidas. (COTA, 

DIAS, et al., 2019) 

Já a modalidade pregão é tratada na Lei n° 10.520/02 (BRASIL, 2002): “Art. 1º  Para 

aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, 

que será regida por esta Lei.” 

O pregão é indicado essencialmente para a aquisição de bens e serviços comuns, que 

são ofertados por vários fornecedores, quando a definição da compra tem como parâmetro o 

menor preço. Foi formalizado pela Lei n° 10.520/02, a qual regulou a compra de bens e serviços 

comuns, sem depender de valor. Em síntese, o pregão é um processo mais célere, o qual só é 

levado em consideração o preço. Sobre isso Faria (2015, p. 329) diz que: 

“Pregão é a modalidade de licitação para a aquisição de bens e serviços comuns, 

promovida por entidades e órgãos públicos da Administração direta e da indireta, 

qualquer que seja o valor do objeto a ser contratado, em que a disputa dos licitantes 

com vistas à classificação e a adjudicação, se realiza por meio de propostas e lances 

em sessão pública ou por meio eletrônico, denominado pregão eletrônico.” 

Por ser um procedimento preliminar e administrativo explicitado na Lei 8.666/93, a 

licitação é composta por atos preparatórios que visam ao objeto da contratação. Esses citados 

atos, são compostos por fases, divididas em externa e interna. (CARLOS, 2016) 

A fase interna começa após verificar-se a necessária contratação de obra ou serviço ou 

alguma aquisição, o que leva à formulação do convite ou do edital. Edimur Ferreira de Faria, 

na obra Curso de Direito Administrativo Positivo (2015, p. 351), aborda que: 

“A fase interna da licitação é fundamental no procedimento. Entretanto, nem sempre 

se lhe dá o destaque e a importância que merece. A inobservância ou negligência de 

formalidades prescritas na lei e regulamento pode conduzir ao fracasso do certame, 

abortando-o no curso de sua formação.” 

Na fase externa os que se interessaram em firmar contrato com a administração pública 

começam a participar do processo. De acordo com a modalidade da licitação os procedimentos 

dentro dessa fase mudarão e, por isso, devem ser explicados aos mesmos para a devida 

compreensão. Esses procedimentos, também chamados de subfases, são, fundamentalmente, a 

publicação do instrumento convocatório, a habilitação, a classificação ou julgamento, a 

homologação e a adjudicação. (CARLOS, 2016) 

Já o conceito de Contrato Administrativo é, na percepção ampla, qualquer contrato 

firmado pela Administração Pública, seja à luz do regime jurídico de direito privado ou pelo 

regime jurídico de direito Público (2020, p. 263)(Di Pietro, 2014, 263). 
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Nesse contexto, a fim de satisfazer o interesse público, a Administração formaliza 

contratos, transformando-os em uma ferramenta por meio da qual possa atuar diante de seus 

administrados em qualquer momento que achar conveniente para aquisição de bens ou serviços 

de particulares. Por isso, o contrato administrativo surge como um pacto de propósitos 

submetido à norma jurídica de Direito Público firmado entre a Administração e o particular, 

guiados por processos que deixaram de ser somente instrumento de uso exclusivo individual, 

para servir também para o Estado (Pessoa Jurídica de Direito Público) realizar Justiça, com 

finalidade eminentemente social. Também esse tipo de contrato contém as chamadas cláusulas 

exorbitantes que podem ser: rescisão ou alteração unilateral, penalidades, restrição à utilização 

do princípio da exceção do contrato que não foi cumprido, anulações, fiscalizações e retomada 

de objetos. (OLIVEIRA, 2014) 

 

4 OS PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

 

Tudo o que se refere às atitudes da administração, no geral, e do administrador, em 

âmbito particular, deve ter como foco a proteção do interesse público. Por isso o Direito 

Administrativo é tomado por princípios que regem seus atos. (VERÍSSIMO, 2013) 

A definição de princípio ganhou a seguinte definição para José Cretella Júnior (1999, 

p. 28): “O vocábulo princípio, na linguagem corrente, tem o sentido de ‘aquilo que vem antes 

de outro’, ‘origem, começo’, ‘momento em que se faz uma coisa pela primeira vez’. Princípio 

contrapõe-se a fim, assinalando marco inicial, no tempo e no espaço.” 

Vários princípios que guiam a administração pública estão elencados na nossa 

Constituição (BRASIL, 1988), no art. 37, caput: “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:” 

Somando-se a isso, o artigo 3º da Lei 8.666/93 também elenca alguns princípios que 

devem nortear a Administração quanto a questão da probidade administrativa, que é tida como 

a de maior destaque na Lei: 

“Art. 3º  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 

ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.” 

(BRASIL, 1993) 
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Nesse contexto, Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2020, p. 294) aborda que: 

“A própria licitação constitui um princípio a que se vincula a Administração Pública. 

Ela é decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público e que se 

constitui em uma restrição à liberdade administrativa na escolha do contratante; a 

Administração terá que escolher aquele cuja proposta melhor atenda ao interesse 

público.” 

Dito isso, é valido lembrar que, analisando-se cuidadosamente esse artigo 3º, caput, 

nota-se que essa legislação não elenca um rol taxativo de princípios que deverão guiar as 

licitações. O descrito na parte final deixa nítido que há vários princípios que, por mais que não 

estejam explícitos na lei, devem ser seguidos. Além disso, ainda existem alguns princípios, 

chamados de correlatos, que não são unanimidade no âmbito da doutrina, mas que merecem 

destaque. São eles: a motivação, a razoabilidade, a economicidade e o formalismo. 

(TUCUNDUVA, 2013) 

Seguindo a sequência lógica de princípios expressos na lei, pode ser primeiramente 

conceituado o princípio da legalidade. Quanto a isso, o artigo 4º da Lei 8666/93 dispõe o que 

segue: 

“Art. 4º Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades 

a que se refere o art. 1º têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente 

procedimento estabelecido nesta lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu 

desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização 

dos trabalhos.” (BRASIL, 1993) 

Esse princípio significa que tudo o que se refere às atividades administrativas deverão 

seguir estritamente o escrito na lei. Segundo Hely Lopes Meirelles (2020, p. 87): 

“A legalidade, como princípio da Administração (CF, art. 37, caput), significa que o 

administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos 

mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou 

desviar, sob pena de praticar ato invalido e expor-se a responsabilidade disciplinar, 

civil, e criminal, conforme o caso.” 

Ao contrário do que ocorre na relação entre particulares, nas transações que envolvam 

a Administração Pública só pode ser feito aquilo que determina a lei. Quanto a isso, Hely Lopes 

Meirelles (2020, p. 88) diz: 

“Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na 

administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração 

Pública só é permitido fazer o que a Lei autoriza. A lei para o particular significa 

‘pode fazer assim’; para o administrador público significa ‘deve fazer assim.” 

Com isso é possível conceituar que o princípio da legalidade significa que a 

administração deve agir sempre de acordo com o que está previsto em lei e nunca por vontade 

própria. (TUCUNDUVA, 2013) 

O segundo princípio a ser comentado é o da impessoalidade abordado assim por Hely 

Lopes Meirelles (2020, p. 91-92): 
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“O princípio da impessoalidade, referido na Constituição de 1988 (art., 37, caput), 

nada mais é que o clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador 

público que só pratique o ato para o seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele 

que a norma de direito indica expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de forma 

impessoal. [...] Esse princípio também deve ser entendido para excluir a promoção 

pessoal de autoridades ou servidores públicos sobre suas realizações administrativas 

(CF, art. 37, § 1º).” 

Segundo este princípio a Administração Pública deve focar o interesse público e nunca 

buscar outras finalidades ou praticar atos de próprio interesse ou de terceiros. Com isso, a 

licitação deve buscar adequar o interesse coletivo ao do particular de maneira justa objetivando 

o bem comum. Mas é válido lembrar que em caso de interesses contrários entre a administração 

e o particular prevalecerá a supremacia do interesse público. Desta maneira, Antônio Cecílio 

Moreira Pires (2008, p. 287) afirma que: 

“Se a Administração Pública, em razão da isonomia, está obrigada a tratar todos no 

mesmo pé de igualdade, temos que o princípio da impessoalidade vem, em última 

análise, a concretizar a imposição constitucional trazida no conteúdo da isonomia. 

Isso porque, pelo princípio da impessoalidade, a Administração está obrigada a pautar 

seus atos única e exclusivamente com vistas ao cumprimento do interesse público, 

sendo vedado, portanto, o estabelecimento de cláusulas ou condições que imponham 

privilégios ou prejuízos a quem quer que seja, de modo a permitir que todos sejam 

tratados de forma igualitária.” 

Dando prosseguimento, o princípio da moralidade está ancorado na questão da ética, 

abordando que o administrador público atitudes honestas e, em consequência, à luz da lei. Para 

Celso Antônio Bandeira de Mello (2019, p. 541): “O princípio da moralidade significa que o 

procedimento licitatório terá de se desenrolar na conformidade de padrões éticos presáveis, o 

que impõe, para a Administração e licitantes, um comportamento escorreito, liso, honesto, de 

parte a parte.” 

Desta maneira, na licitação, a moralidade deve orientar normas para realização do 

processo licitatório para evitar que o gestor público se apodere de modo indevido dos bens 

públicos em favor de si mesmo ou terceiros, com o risco de ser considerado ilegítimo o ato 

imoral. Hely Lopes Meirelles (2020, p. 89) diz que: “O certo é que a moralidade do ato 

administrativo juntamente com a sua legalidade e finalidade, além da sua adequação aos demais 

princípios, constituem pressupostos de validade sem os quais toda atividade pública será 

ilegítima.” 

Já o princípio da igualdade tem o objetivo de tanto escolher da melhor proposta para a 

administração como também garantir aos particulares a igualdade de direitos, não admitindo-

se os privilégios a licitantes determinados. Quanto a isso dispõe Di Pietro (2020, p. 361): 

“O princípio da igualdade constitui um dos alicerces da licitação, na medida em que 

está visa, não apenas permitir à Administração a escolha da melhor proposta, como 

também assegurar igualdade de direitos a todos os interessados em contratar. Esse 

princípio que hoje está expresso no artigo 37, XXI, da Constituição, veda o 
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estabelecimento de condições que implique preferência em favor de determinados 

licitantes em detrimento dos demais.” 

Antônio Cecílio Moreira Pires (2008, p. 288), também afirma que: “[...] não configura 

inobservância à isonomia o estabelecimento de requisitos mínimos para a participação do 

interessado no certame, desde que estritamente necessários e observadas a razoabilidade e a 

proporcionalidade.” 

O que aborda o princípio da publicidade está ligado ao acesso de todos os interessados 

aos atos públicos, excetuando-se os casos que envolvam a segurança e a privacidade do estado, 

assim como afirma Celso Antônio Bandeira de Melo (2019, p. 541): 

“O princípio da publicidade impõe que os atos e termos da licitação – no que se inclui 

a motivação das decisões – sejam efetivamente expostos ao conhecimento de 

quaisquer interessados. É um dever de transparência, em prol não apenas dos 

disputantes, mas de qualquer cidadão.” 

A ideia é a de que quanto maior a competição, maior deve ser o grau de publicidade. 

Di Pietro (2008) afirma que a amplitude de publicidade será diretamente proporcional ao 

tamanho da competição ocorrida na licitação. Em consequência disso, a modalidade 

concorrência, que normalmente possui o maior número de participantes, terá o maior grau de 

publicidade. 

Um outro princípio elencado é o da probidade administrativa que decorre da 

moralidade. Assim diz Celso Antônio Bandeira de Mello (2019, p. 541-542): 

“Especificamente para a Administração, tal princípio está reiterado na referência ao 

princípio da probidade administrativa. Sublinha-se aí que o certame haverá de ser por 

ela conduzido em estrita obediência a pautas de moralidade, no que se inclui, 

evidentemente, não só a correção defensiva dos interesses de quem a promove, mas 

também as exigências de lealdade e boa-fé no trato com os licitantes.” 

Além disso, Antônio Cecílio Moreira Pires (2008, p. 289) aborda que: “a probidade 

administrativa tem contornos mais definidos que a moralidade.” 

Quanto ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, mencionado no artigo  

3º da lei 8666/93, o conceito é que a Administração Pública deve ser guiada por todas as normas 

elencadas previamente no certame, assim como prevê o artigo 41 da Lei 8666/93: “A 

Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 

estritamente vinculada.” (BRASIL, 1993) 

Em relação ao princípio do julgamento objetivo a abordagem é que se deve seguir 

aquilo que está previsto no edital no sentido em que afirma Hely Lopes Meirelles (2020, p. 

275): 

“Julgamento objetivo é o que se baseia no critério indicado no edital e nos termos 

específicos das propostas. É princípio de toda licitação que seu julgamento se apoie 

em fatores concretos pedidos pela Administração, em confronto com o ofertado pelos 

proponentes dentro do permitido no edital ou convite. Visa afastar o discricionarismo 
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na escolha das propostas, obrigando os julgadores a aterem-se ao critério prefixado 

pela Administração, com o quê se reduz e se delimita a margem de valoração 

subjetiva, sempre presente em qualquer julgamento (arts. 44 e 45).” 

Celso Antônio Bandeira de Mello (2019, p. 542) complementa explicando que este 

princípio do julgamento objetivo visa: “impedir que a licitação seja decidida sob o influxo do 

subjetivismo, de sentimentos, impressões, ou propósitos pessoais dos membros da comissão 

julgadora.” 

Em suma, esses princípios aplicados às licitações possuem grande relevância e por isso 

são previstos tanto na Constituição Federal Brasileira quanto na Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos e por isso também devem ser sempre seguidos pela Administração quando 

fechar contratos com interessados. 

 

5 TRANSPARÊNCIA DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS: A PUBLICIDADE 

 

No cenário do Brasil atual, onde as instituições sofrem cada vez mais com os fatos de 

corrupção praticados por gestores públicos, torna-se de vital importância a questão da 

transparência dos atos praticados por esses gestores até como maneira de controle e fiscalização. 

Logo, seguindo dentro do contexto deste estudo, a abordagem do princípio da publicidade 

aparece com grande relevância por ocasião da prática de atos administrativos, principalmente 

nos processos licitatórios, objetivando, com isso, cientificar os interessados de todo o trâmite e 

detalhes da licitação, assim como possibilitar que seja praticada maior fiscalização das 

atividades que a administração pública realiza. Quanto a isso Hely Lopes Meirelles (2020, p. 

95) afirma: “a publicidade, como princípio da administração pública, abrange toda a atuação 

estatal, não só sob o aspecto da divulgação oficial de seus atos, como também de propiciação 

de conhecimento da conduta interna de seus agentes [...]” 

Abordado no artigo 3º da Lei de Licitações e Contratos, o princípio da publicidade não 

dispõe somente sobre a divulgação das decisões, mas também a divulgação da totalidade dos 

atos realizados pela administração pública durante todo o processo. Isso coloca esse princípio 

em posição de grande relevância tendo em vista que é por meio dele que os particulares 

interessados tomam ciência dos critérios e atos da licitação e tem a possibilidade de fiscalizar 

aquilo que se refere à legalidade desse processo. José dos Santos Carvalho (2020, p. 234), no 

Manual de Direito Administrativo afirma que: 

“Não há só o artigo 3º da lei que fala sobre o princípio da publicidade, há também o 

artigo 21, que fala da publicação dos avisos contendo o resumo dos editais na 

imprensa, como o artigo 39 que fala sobre a previsão de audiência pública no caso de 

licitações que envolvam valores vultosos, há também o artigo 23. §4º que fala que a 
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administração pode utilizar procedimento licitatório que exija maior publicidade, 

mesmo que o valor corresponda à modalidade de menor rigor quanto a divulgação do 

certame. Todos esses exemplos demostram a importância do princípio da 

publicidade.” 

Nesse contexto, a publicidade surge como critério de eficácia para os atos da 

administração pública, dando início aos efeitos externos a serem produzidos, visto que nenhum 

órgão ou pessoa serão obrigados a obedecer a algum ato administrativo se não o conhece. É a 

divulgação oficial desses atos que fará com que os mesmos passem a gozar de imperatividade 

diante dos interessados. (MARINELA, 2020, p. 39).  

Os termos publicação e publicidade não produzem sinonímia. A publicação na verdade 

é um meio pelo qual se concretiza a publicidade, podendo ocorrer de variados modos; a 

interação pessoal da parte no procedimento; a disponibilidade de edital no órgão público; 

através de via postal; publicação em órgãos de imprensa; sessões ocorridas de maneira aberta, 

vista em licitações; publicação em jornais de grande vulto. O termo publicidade significa 

“qualidade do que é público”. Esse princípio está explicitado na lista de garantias fundamentais, 

nos incisos XIV e XXXIII do artigo 5º da Constituição de 1.988: 

“Art. 5º [...] XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo 

da fonte, quando necessário ao exercício profissional; [...] XXXIII - todos têm direito 

a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse 

coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 

ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 

Estado;” (BRASIL, 1988) 

A importância desse princípio é tão grande que sua desobediência pode ser considerada 

improbidade administrativa. Além disso, o administrador público não deve usar a publicidade 

como uma forma de se promover pessoalmente, o que é vedado pela Carta Magma no artigo 

37. Ainda assim, há exceções quanto ao princípio da publicidade, abordadas pela própria Carta 

Maior (artigo 5º, incisos X, XXXIII e LX), mas isso deve ocorrer de maneira justificada, em 

ocasiões excepcionais. Quanto a isso, José Afonso da Silva (2020, p. 653) diz que 

“A publicidade sempre foi tida como um princípio administrativo, porque se entende 

que o Poder Público, por ser público, deve agir com a maior transparência possível, a 

fim de que os administrados tenham, a toda hora, conhecimento do que os 

administradores estão fazendo.” 

Partindo para o ambiente licitatório, a publicidade tem a finalidade de que seja 

garantido aos interessados o direito de participar dos atos da licitação ou de fiscalizar os 

mesmos. Além disso, é válido afirmar que ações transparentes que propicie o verdadeiro 

acompanhamento por parte do público são reconhecidas ferramentas utilizadas para a 

diminuição de casos de corrupção nos processos licitatórios. (DALLARI, 2006, p. 122). 

Dito isso, é importante que a divulgação do certame licitatório aconteça com tempo 

suficiente para que seja viabilizada a participação de possíveis interessados. Por isso, a lei 
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estabelece prazos para divulgação e apresentação das datas que ocorrerão as sessões abertas. 

Esses prazos podem ser modificados, de acordo com os critérios do processo, desde de que não 

sejam reduzidos, pois correm o risco de ser considerados nulos, com base na modalidade. A lei 

8.666/93, artigo 21, contém normas de divulgação para as diversas modalidades: “Art. 21.  Os 

avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos 

concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser 

publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez:” 

Na situação específica do Pregão, o artigo 4º da Lei nº 10.520/00 aborda que 8 dias 

úteis é o limite mínimo entre publicação e figuração das propostas. (BRASIL, 2002) 

A base desse princípio não é só sustentada na questão de explicitar ao público os atos 

da administração pública. É preciso também que isso ocorra de maneira clara, objetiva e 

transparente. Tudo o que se refere às informações que são de relevância para determinado grupo 

de pessoas ou ao público de maneira geral deve seguir esses critérios, objetivando promover a 

fiscalização a ser realizada pelos administrados. (ABRANCHES, 2014) 

Grande parte dos atos da administração pública deve ter como alicerce esse princípio 

como regra geral. Porém, a Constituição Federal menciona casos em que a gestão pública terá 

a possibilidade de dispensar a realização da publicidade. Isso é abordado no inciso XXXIII do 

artigo 5° da Carta Magma:  

“todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 

pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado;”. (BRASIL, 1988) 

Isso posto, é fácil observar a taxatividade da Constituição em tratar que a não 

observância ao princípio da publicidade só poderá acontecer em situações em que o sigilo não 

possa ser dispensado, por causa do risco de comprometer as seguranças estatal e social. Logo, 

a aplicação da publicidade é, em regra geral, fator essencial para que seja validado o ato 

administrativo, como ocorre nos processos administrativos que objetivem à contratação por 

parte da gestão pública, a conhecida licitação. (ABRANCHES, 2014) 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo licitatório tornou-se um procedimento administrativo de grande relevância 

para a administração pública, pois é por meio dele que a gestão pública consegue manter a 

moralidade nos processos de aquisição de bens e serviços e os possíveis interessados têm a 

possibilidade de verificar os níveis de transparência desses processos, já que são certames em 
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que todos os procedimentos devem ficar expostos aos participantes e sociedade por meio do 

princípio da publicidade, assim como devem ser cumpridas todas as normas dos instrumentos 

convocatórios. E isso tudo ocorre a fim de que seja realizada a análise das melhores propostas 

com o objetivo de utilizar a verba pública da melhor maneira possível.  

Nesse sentido, os princípios aplicados nos processos das licitações assumem extrema 

relevância e, por isso, estão elencados tanto na Constituição Federal quanto na Lei 8.666/93. 

Isso obriga a todos os participantes do certame licitatório observar esses princípios em todos os 

atos pertinentes ao processo. 

Isso posto, é nítido que, numa realidade em que a cada dia são mais comuns os casos 

de corrupção de agentes públicos em processos licitatórios, a observância do princípio da 

publicidade aparece como uma ferramenta vital no combate a essa mazela. A transparência de 

atos públicos, sejam eles licitatórios ou não, deve ser objeto de cobrança de toda a sociedade 

com a finalidade de que seja utilizado o dinheiro público da melhor maneira possível. 
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