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Tratamos, neste trabalho, dos critérios legais em que, segundo a legislação nacional 

vigente, presidem a seleção subjetiva dos licitantes, especialmente os que podem incidir 

numa política de compras destinada a incentivar segmentos da economia vinculados ao 

capital nacional.  



A legislação ordinária antes de 1988 

Prévia à Constituição de 1988, a legislação nacional se achava representada, ao nível de 

normas gerais, pelo Decreto Lei 2.300/76, como alterado. O instrumento foi recepcionado 

pela nova Carta, que aliás assegurou sua prevalência sobre a legislação estadual e local, o 

que sofria dúvidas no regime anterior; tal prevalência se acha restrita, porém, às normas 

gerais. contidas no decreto-lei, que não são todas. Vale dizer, havia normas que só se 

aplicavam na esfera federal, com legislação complementar em decreto executivo.  

Licitação e Política industrial  

Não existia na legislação federal anteriormente em vigor previsão específica de utilização 

do poder de compra do Estado para fins de política industrial. Existia, porém, a regra de 

que, no caso de aquisições de equipamentos e materiais e de realização de obras e serviços 

"com base em política industrial e de desenvolvimento tecnológico ou setorial do 

Governo Federal," os órgão e entidades do Estado possam adotar modalidades 

apropriadas de contratação, "observados, exclusivamente, as diretrizes da referida política 

e os respectivos regulamentos".  

Outras Preferências entre licitantes  

No regime anterior ao 8.666/93, determinava-se a existência das seguintes normas de 

preferência ao nível de lei ordinária1: 

a) O art. 3º § 2º do Dec. Lei 2.300/86, que assegurava preferência aos bens e serviços 

produzidos no país por empresas nacionais, em igualdade de condições e à vista do critério ou 

julgamento estabelecido no instrumento convocatório. 

b) O art. 25 § 10o. do mesmo decreto-lei que exigia, em concorrências internacionais, que as 

empresas estrangeiras se consorciassem com as nacionais ou mantivessem representante no 

Brasil. 

c) A lei 7.232 de 29 de outubro de 1986 (lei da Informática), que restringia às empresas 

nacionais a participação em licitações públicas relativas a bens e serviços do setor. 

d) O Art. 546 da CLT que dá preferência às empresas sindicalizadas na concessão de serviços 

públicos ou no fornecimento de bens e serviços à Administração 2. 

 
1 Carlos Pinto Coelho, Licitações e Contratos, Ed. Lê 1990, p. 30. 

2 No entender de Marcos Juruena Villela Souto, Licitações e Contratos Administrativos, ADCOAS, 1993 p. 47, tal 

dispositivo da CLT seria inconstitucional. Além destas preferências da lei ordinária, note-se que o Art. 199 § 1º da Carta 

de 1988 garante preferência às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos no âmbito do SUS. 



Normas gerais em vigor 

A Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 introduziu novos parâmetros, aplicáveis 

nacionalmente, para as licitações e contratos administrativos. A nova lei, à diferença da 

anterior, se quer, por inteiro, norma geral, de alcance nacional 3. 

Vedação em princípio à política de compras  

A nova lei não contem qualquer cláusula genérica, como ocorria na anterior, prevendo 

que, com base em política industrial e de desenvolvimento tecnológico ou setorial do 

Governo Federal, se possam adotar esquemas especiais de contratação, "observados, 

exclusivamente, as diretrizes da referida política e os respectivos regulamentos" 4. Pelo 

contrário, foi introjetado ao texto do estatuto das licitações o princípio isonômico 

constitucional, com redação muito enfática: 

Art. 3º (...)  

 § 1º É vedado aos agentes públicos: 

I- Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas que comprometam, 

restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em 

razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 

impertinente ou irrelevante para o objeto específico do contrato 5. 

II- estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária 

ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, 

modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências 

internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no Art. 3º da Lei 8.248 de 23 de 

outubro de 1991 6. 

 

 

3 É o que parece resultar do disposto no seu artigo inicial: "Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações, no âmbito dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios" A extensão aos Estados e Municípios da totalidade 

das regras contidas na Lei 8.666/93, notadamente no tocante a alienação de bens imóveis, foi questionada perante o 

Supremo Tribunal Federal, em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADin n.97-3),requerida pelo Governador do Estado 

do Rio Grande do Sul , que obteve medida liminar suspensiva da aplicação de parágrafo, diversos incisos e alíneas do 

art.17 da citada Lei (Diário da Justiça, ano 68, n.214, Seção I, 10.11.93). A doutrina, por exemplo, Toshio Mukai, O novo 

Estatuto Jurídico das Licitações e Contratos Públicos, Ed. RT 1993, p. 16-19, e Jessé Torres Pereira Junior, 

Comentários à nova Lei da Licitações Públicas, Renovar 1993, p. 15, também entende que nem todas as normas da Lei 

8.666 são vinculantes para os estados e municípios e seus órgãos de Administração. 

4 Com a superveniência da Carta de 1988, tal dispositivo já não teria mais aplicabilidade.  

5 Curioso notar que o legislador, neste ponto, segue circunvoluções bem pouco vernáculas, embora típicas da redação 

legislativa americana. 

6 É a lei que estabelece incentivos ao desenvolvimento da indústria nacional de informática. è importante notar esta 

ressalva, que revela peculiaridade importante da política industrial brasileira sob a Carta de 1988. 



Distinções Objetivas  

O primeiro inciso deste Art. 3o. § 1o. do Estatuto das Licitações se volta à proteção do 

princípio licitatório - o de que, garantida a igualdade de acesso à oferta ou demanda 

pública, o contrato seja adjudicado ao melhor licitante, tal como definido pela necessidade 

que leva o Poder Publico a contratar. Assim, não será admitida licitação em que se 

estabeleçam preferências entre os licitantes, a não ser quando tais distinções sejam 

pertinentes e relevantes para o específico objeto do contrato 7 .  

Entre tais distinções, que podem ser irrelevantes, a lei cita a naturalidade, a sede ou o 

domicílio dos licitantes. Porém, em cada um destes casos, é perfeitamente possível 

conceber hipóteses onde tais peculiaridades dos licitantes se tornem essenciais para a 

Administração, legitimando a preferência 8. 

A distinção em favor de nacionais e do capital  nacional  

O segundo inciso do art. 3o. § 1o. da Lei 8.666/93, como visto, se volta às distinções entre 

nacionais e estrangeiros, vedando-as - a não ser nos dois casos que, de acordo com o texto 

constitucional em vigor à data de sua edição, eram pertinentes. A mesma Lei 8.666/93, de 

outro lado, regulava a regra constitucional que assegurava preferência, nas licitações, às 

empresas brasileiras de capital nacional.  

Tais parâmetros de preferência se liam, constituindo norma geral, no Art. 3º, § 2º da Lei 

8.666/93, já citado anteriormente. 

A rigor, o dispositivo acrescentava relativamente pouco ao Decreto Lei 2.300/86, que 

concedia, como mencionado, preferência, em igualdade de condições, para os bens e 

serviços produzidos no país 9 . Ao colocar a nacionalidade do capital da empresa 

brasileira como primeiro critério de desempate (entenda-se, após ineficazes todos os 

 

7 Tal princípio encontra respaldo no entendimento do STF expresso em RTJ 103/933, 111/930, 115/576, 119/528, 120/21, 

Lex/STF 99/262, 97/239, 97/97, RDA 118/61, 150/125 e 158/203. No tocante às normas dando preferência às empresas 

locais, tem-se recente decisão do TRF da 5a. Região, com a seguinte ementa: "Nulidade de cláusula que exige que a 

empresa licitante tenha sede ou filial no Município em que será realizado o serviço. Aplicação do princípio da igualdade 

entre os licitantes. Segurança concedida" (Ac. unânime da 1a, Turma, DJU de 9/07/90).  

8 Por exemplo, uma licitação para a prestação de serviços pessoais de atendimento a menores de uma favela, em que o 

domicílio do licitante na comunidade se torne imperativo; ou quando se selecionem depoentes para uma pesquisa sobre 

falares regionais, onde a naturalidade e o sotaque do licitante sejam absolutamente necessários; ou a licitação para 

aquisição pão fresco, na qual a proximidade da padaria ao local de consumo imponha-se. Diz Hely Lopes Meirelles, em 

seus Estudos e Pareceres, vol. 11, p. 50: "Fatores pertinentes, esclareça-se, são apenas aquelas vantagens peculiares a 

cada licitação e estritamente relacionadas com seu objeto (não com o autor da proposta) (...). Já Marçal Justen Filho, op. 

cit., p. 36 lembra: Eventualmente, podem ser admitidas distinções derivadas de fatores geográficos ou tendo em vista 

origem dos licitantes. Suponha-se a hipótese do alto índice de incidência de certas doenças em certas regiões do Brasil. E' 

válida a previsão de que os concorrentes sediados nessa região estariam obrigados a deveres que não onerariam aqueles 

em regiões onde a doença não fosse verificada". 

9 O novo texto, porém, eliminou o requisito do Art. 3º º 2º do Dec.Lei anterior, que exigia, para o reconhecimento da 

preferência, que a empresa nacional preenchesse as condições satisfatórias quanto a desempenho, qualidade, prazo de 

entrega e garantia. Pela lei vigente, as condições a serem preenchidas são exclusivamente as do edital. Vide Vilella 

Souto, op. cit., p. 54. 



demais parâmetros estipulados no edital para desigualar as ofertas dos licitantes) a nova 

Lei não concedia qualquer margem de preferência, nem outra vantagem que permitisse 

favorecer o produtor nacional quando não houvesse empate.  



O setor de informática antes da mudança constitucional 

O Art.45, § 4°, da Lei 8.666/93 cuidava igualmente da proteção dispensada pela 

Administração Pública Federal direta e indireta às empresas brasileiras de capital 

nacional. Essa tutela legal consistia na aquisição preferencial, pela Administração Pública 

Federal através de licitação, cujo tipo obrigatório é o de "técnica e preço"- de bens e 

serviços de informática e automação.  

Para isto, devia-se-se que observar o disposto no Art.3° da Lei 8.248, de 23 de outubro de 

1991, que estabelecia: 

Art.3° Os órgãos da Administração Federal, direta ou indireta, as fundações instituídas e 

mantidas pelo Poder Público e as demais organizações sob o controle direto ou indireto da 

União, darão preferência, nas aquisições de bens e serviços de informática e automação, nos 

termos do § 2° do artigo 171 da Constituição Federal, aos produzidos por empresas brasileiras 

de capital nacional, observada a seguinte ordem: 

I-bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País 10; 

II-bens e serviços produzidos no País, com significativo valor agregado local. 

 § 1° - Na hipótese da empresa brasileira de capital nacional não vir a ser objeto desta 

preferência, dar-se-á os bens e serviços fabricados no País preferência em relação aos 

importados, observado o disposto no § 2° deste artigo. 

 § 2° - Para o exercício desta preferência, levar-se-á em conta condições equivalentes de prazo 

entrega, suporte de serviços, qualidade, padronização, compatibilidade e especificação de 

desempenho e preço." 

A Lei nº 8.248/91 consolidou em um mesmo diploma, visando a um objetivo comum, 

estímulos tão diversos como a concessão de incentivos fiscais, a atribuição de prioridade 

em financiamentos, até a preferência nas aquisições de bens e serviço de informática e 

automação realizadas pelo setor público federal. Somente quanto aos incentivos 

direcionados às empresas brasileiras de capital nacional (especialmente o incentivo de 

capitalização, por dedução do IR devido) se verificou a revogação, após a Emenda no. 6, 

persistindo os demais dispositivos da mesma lei. Com que concordo, neste passo, com o 

pronunciamento oficial do MCT (Parecer no. 231, de 13 de novembro de 1995, da 

Consultoria Jurídica do MCT 11): 

 

10 Na inexistência deste dispositivo legal, com seu amparo constitucional explícito, a preferência aqui regulada entraria em 

choque com o princípio do julgamento objetivo das propostas. Diz Hely Lopes Meirelles, Licitação e contrato 

Administrativo, Ed. RT, 1988, p. 28: "não se poderá objetivo o julgamento (ou desempate) da concorrência de melhor 

técnica, por exemplo, baseado em condições pessoais dos proponentes (...)". O mesmo autor, em seus Estudos e 

Pareceres, vol. III, Ed. RT 1981, p. 130: "E absolutamente nulo, invalidando o edital, o critério de julgamento que força o 

empate das propostas, quanto aos preços, para serem desempatadas no confronto com as condições pessoais dos 

participantes. 

11 IOB Textos Legais 48/95, p. TL 1.520. 



“Portanto, se quando da edição da Lei nº 8.248/91, somente às empresas brasileiras de capital nacional 

era possível realizar a capitalização incentivada - tanto que constituía esta condição um dos requisitos 

necessários de atribuição do benefício, o que revela tratar-se de uma política pública de estímulo restrita a 

essa categoria de empresa-eliminada esta, com mais razão extinto está o benefício, posto que se não 

acessível às demais empresas àquela época, menos ainda o será agora, quando ninguém detém tal status. 

(...) 

Situação diversa, todavia, verifica-se com o tratamento preferencial que tem por espeque os outros 

citados dispositivos constitucionais, pois, como já referido, nesse particular inexistiu qualquer mudança. 

Tal é o caso da preferência outorgada a bens e serviços produzidos no País sob certas condições, que são 

objeto de regramento específico no § 1º do Art. 3º da Lei nº 8.248/91”. 

Regulamento da Lei de Informática  

No intuito de efetivar, na área de informática e automação, o tratamento preferencial à 

empresa brasileira de capital nacional, previsto à época na Constituição, na Lei de 

Licitações e na nova Lei de Informática, foi expedido o Decreto Federal n.1070, de 2 de 

março de 1994 12. 

Determinava o Decreto n.1070/94 que nas aquisições efetuadas pela Administração 

Pública Federal - aí incluída a administração direta, indireta, fundações instituídas e 

mantidas pelo Poder Público e organizações sob o controle direto ou indireto da União - 

dar-se-á preferência aos serviços e bens de informática e automação produzidos por 

empresas brasileiras de capital nacional. Como visto, persiste após Emenda Constitucional 

no. 6, de 15 de agosto de 1995, a preferência, em favor das empresas brasileiras, 

inobstante a natureza ou origem de seu capital. 

Esse tratamento preferencial no setor de informática, segundo estipulado no Art.5° do 

Decreto, consistia na adjudicação de bens e serviços produzidos no País, nos termos do 

supratranscrito Art.3° da Lei n.8.248/91, desde que sejam identificadas, pela aplicação 

obrigatória da modalidade licitatória de técnica e preço, propostas equivalentes, segundo a 

seguinte ordem: 

Art.5°.... I - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos com 

significativo valor agregado local por empresa que preencha os requisitos do art.1° da Lei 

n.8.248/91; 

II - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos por empresa que 

preencha os requisitos do art.1° da Lei n.8.248/91; 

III - bens e serviços produzidos com significativo valor agregado local por empresa que 

preencha os requisitos do art.1° da Lei n.8.248/91; 

 

12 O referido Decreto está sendo divulgado como o Buy Brazilian Act, porque, na regulamentação do tratamento 

preferencial em comentário, o poder de compra do Estado está direcionado a dar eficácia à proteção constitucional das 

empresas brasileiras de capital nacional, a exemplo das normas norte-americanas e as da união européia. 



IV - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos com significativo valor 

agregado local por empresa que não preencha os requisitos do art.1° da Lei n.8.248/91; 

V - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos por empresa que não 

preencha os requisitos do art.1° da Lei n.8.248/91; 

VI - bens e serviços produzidos com significativo valor agregado local 

As principais inovações legislativas introduzidas no sistema nacional com a edição do 

Decreto n.1.070/94 consistiam: 

a) na possibilidade de pré-qualificar propostas "cujas avaliações não se diferenciem em mais de 

6% da maior delas", após a avaliação técnica mediante a aplicação dos critérios objetivos e 

genéricos de pontuação estatuídos no art.3° do Decreto; 

b) na presunção de equivalência das propostas pré-qualificadas, "cujos preços não sejam 

superiores a 12% do menor entre elas" (art.4° do Decreto n. 1.070/94). 

c) no desempate das propostas pré-qualificadas,e eventualmente equivalentes, conforme os 

critérios de preferência do art.5° do Decreto. 

Tem-se que notar que a mesma observação que fizemos a respeito da Lei 8.248/92 aplicam-

se ao Decreto que a regulamenta: extinto o diferencial em favor da empresa brasileira de 

capital nacional, persistem os critérios aplicáveis às empresas brasileiras, tout court, assim 

como os demais critérios de caráter não subjetivo. A preferência deve se ler, assim, da 

seguinte forma: 

Art.5°.... I - [inaplicável] 

II - [inaplicável] 

III -[inaplicável]; 

IV -[inaplicável] 

V - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos por empresa que não 

preencha os requisitos do art.1° da Lei n.8.248/91; 

VI - bens e serviços produzidos com significativo valor agregado local 

Preferências aos licitantes após a mudança constitucional de 1995  

Por efeito da Emenda Constitucional no. 6, de 15 de agosto de 1995, foi suprimido primeiro 

parâmetro de desempate no caso de licitações públicas, que conferia aos licitantes que 

fossem empresas brasileiras de capital nacional a prioridade; permanecem, porém, em 

vigor, os demais critérios, que são plenamente aplicáveis, na forma da Lei 8.666/93, com as 

seguintes exceções: 

a) No da empresa binacional argentino-brasileira, beneficiária do Estatuto próprio. 



b) No caso do estabelecimento de pessoa jurídica estrangeira, autorizada a funcionar 

no Brasil, na forma da lei. 

Em ambos casos, não haverá preferência da empresa nacional, por aplicação dos critérios 

fixados no Art. 3º, § 2º da Lei 8.666/93, inciso III. 

Mantem-se intacto, porém, como primeiro critério de desempate, o parâmetro objetivo do 

fixados no Art. 3º, § 2º da Lei 8.666/93, em seu inciso II.  

 

 


