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RESUMO 

 

SAVIOLI, Anna B. Licitações como instrumento do fomento estatal. 2018. 257 f. 

Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2018. 

 

Para além de suas funções tipicamente direcionadas à seleção da melhor proposta 

com vistas à satisfação de necessidades materiais da Administração Pública, as 

licitações têm sido cada vez mais utilizadas sob um viés promocional, orientadas à 

viabilização de políticas públicas. Neste contexto, o presente trabalho tem por 

objetivo examinar de que forma essa nova faceta das licitações tem sido estruturada e 

regulamentada no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro. Para tanto, inicia-se o 

trabalho a partir da delimitação dos contornos conceituais que fundamentam, em 

termos jurídicos, a configuração das licitações públicas como mecanismo do fomento 

estatal. Parte-se, então, para a análise quanto à forma pela qual esta nova faceta se 

estrutura, percorrendo-se todas as etapas relacionadas à política de fomento: a 

definição do ente fomentador; a investigação das atividades que podem ser por ela 

contempladas; a parametrização da vinculação e da discricionariedade para respaldar 

a atuação administrativa de incentivo e a forma pela qual se concretizam por meio 

das licitações públicas. Definida sua estrutura, tem-se o estudo e a consequente 

proposta de categorização dos instrumentos de fomento atualmente previstos no 

ordenamento jurídico brasileiro. Por fim, pretende-se identificar, com base nas 

experiências administrativas e judiciais já adquiridas, possíveis desafios que tendem 

a impactar de forma negativa a implementação prática de tais objetivos públicos, 

extraindo lições que podem auxiliar no aprimoramento das técnicas de fomento 

brasileiras.  

 

Palavras-chave: políticas de fomento, políticas públicas, fomento, licitações 

públicas, desenvolvimento sustentável. 

 

 

  



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

SAVIOLI, Anna B. Public biddings as an instrument of state promotion. 2018. 

257 f. Thesis (Master) – Law School, University of São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

In addition to its traditional role of selecting the best proposal for the public needs, 

public biddings have been increasingly used under a promotional bias, directed to the 

implementation of public policies. In this context, the study herein aims to 

investigate how this new side of the public biddings has been structured and 

regulated within the Brazilian legal system. In order to do so, the study shall start 

from the delimitation of the concepts that justify, in legal terms, the configuration of 

public biddings as a mechanism of state promotion. Then, we shall analyze the way 

in which this new side is structured, passing through all the stages related to the 

promotion policy: the definition of the promoting entity; the investigation of the 

activities that may be contemplated by it; the parameterization of the entailement and 

the discretion to support the administrative promotion action and the way in which 

they are materialized through public biddings. Once its structure has been defined, 

we shall study and classify the promotion bidding instruments currently established 

in the Brazilian legal order. Finally, this study intends to identify, from the 

administrative and judicial experiences already acquired, possible risks that tend to 

negatively impact the practical implementation of such public objectives, extracting 

lessons that may help in the improvement of the Brazilian promotion techniques. 

 

Palavras-chave: incentive policies, public policies, promotion, public bidding, 

sustainable development. 
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INTRODUÇÃO 

 

As funções exercidas pela Administração Pública não são estáticas. Elas se 

encontram em constante transformação em conformidade com as demandas sociais, 

políticas e econômicas vividas pela sociedade de cada época. Expandem-se e retraem-se 

em um verdadeiro processo cíclico de autorrenovação. Em paralelo, a fim de fazer frente 

a tais funções, a Administração Pública incorpora constantemente novos instrumentos em 

sua forma de atuação, mormente no que concerne à intervenção estatal no âmbito 

econômico. 

 

Nas últimas décadas, em substituição ao contexto identificado no Estado Social1, no 

qual a atuação da Administração Pública foi caracterizada primordialmente pela 

intervenção direta na viabilização de necessidades públicas, verifica-se a expansão de um 

papel regulador e promotor do Estado, pautado pela busca por maior eficiência e eficácia 

dos atos estatais. 

 

A implementação de mecanismos que possibilitassem a atuação indireta do Estado 

foi uma necessidade verificada em decorrência, sobretudo, de um lado, da dificuldade de 

manutenção da prestação direta de serviços por meio do aparelhamento estatal em um 

período de crises econômicas e, de outro, da crescente demanda social pela expansão e 

pelo aprimoramento da promoção de interesses sociais. 

 

Diante desse cenário, o Estado passa a utilizar outros instrumentos à sua disposição 

que, embora não demandem diretamente a prestação por um órgão ou ente públicos, 

proporcionem a viabilização de políticas públicas com aplicação de recursos e expertise 

privados2. Verifica-se, assim, um processo contínuo de instituição de novos mecanismos 

regulatórios, do progressivo aprimoramento da figura contratual e das parcerias com a 

iniciativa privada e da utilização de mecanismos de fomento.  
                                                           
1 CRUZ, Paulo Márcio. Notas sobre a regulação e a intervenção do Estado. CASTRO JUNIOR, Osvaldo 

Agripino de, PASOLD, Cesar Luiz, coords. Direito portuário, regulação e desenvolvimento. 2. ed. 
Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 287. 

2 Note-se que a modificação do modo de intervenção do Estado teve um caráter essencialmente qualitativo. 
Isso significa que não houve, de fato, uma modificação no grau de intervenção que até então era 
realizado, mas sim uma alteração na forma pela qual o Estado passou a viabilizar as necessidades 
coletivas. Nesse sentido, cite-se Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto: Fomento. In KLEIN, Aline 
L.; MARQUES NETO, Floriano P. de A. Funções administrativas do Estado. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014, pp. 405/508, p. 407. 



12 
 

 
 

 

Diferentemente dos demais instrumentos à disposição do Estado, o fomento ganha 

destaque na medida em que proporciona a viabilização de necessidades públicas apenas 

com a aplicação de medidas de incentivo e a indução à iniciativa privada, que promove ou 

evita, por sua vez, as ações que resultarão nos objetivos almejados3. Não há, nesse 

cenário, qualquer utilização da figura de autoridade do Estado e/ou de quaisquer 

mecanismos coercitivos na relação constituída com o particular. Nesse sentido, Floriano 

Peixoto de Azevedo Marques ressalta os benefícios que podem ser verificados com a 

utilização do fomento: 

 

A relevância do fomento reside especialmente no fato de que ele permite ao 

Estado implementar políticas públicas e alcançar fins de interesse geral, sem 

que ele intervenha diretamente no domínio econômico (seja por meio de entes 

empresariais estatais ou pela assunção da atividade como serviço público 

titularizado pelo Estado). Isto é, a atividade econômica (e o fim público que lhe 

é acoplado) continuará sendo exercida pelo setor privado, porém, com estímulo 

estatal. Isso pode gerar maior eficiência na atuação estatal, uma vez que, 

empregando menos esforços e recursos públicos, ainda assim assegurará o 

alcance de necessidades e fins sociais. Além disso, haverá um aproveitamento 

dos recursos e da expertise do setor privado que será ele próprio o executor dos 

interesses públicos, a partir do incentivo estatal.4 

 

Em um contexto no qual a Administração Pública busca concretizar os direitos 

fundamentais constitucionalmente assegurados e promover maior eficiência e 

racionalidade na aplicação dos recursos públicos, faz sentido que mecanismos indutores, 

em contraposição ao tradicional modelo rígido e coercitivo de atuação estatal, ganhem 

relevância como uma alternativa, que se apresenta em determinadas situações como a 

mais adequada para a promoção dos objetivos públicos5.  

                                                           
3 POZAS, Jordana de. Ensayo de uma teoria del fomento em el Derecho Administrativo. Revista de 

Estudios Políticos, Madrid, n. 48, 1949, p. 46. 
4 MARQUES NETO, Floriano P. M. Fomento. In KLEIN, Aline L.; MARQUES NETO, Floriano P. de A. 

Funções administrativas do Estado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pp. 405/508, p. 412 
5 Vale citar, nesse aspecto: “Isto é, muitas vezes, normas jurídicas do tipo ‘comando e controle’, com 

imposição de diretivas, podem dificultar sua aceitação no mercado privado ou ser tão rigorosas a ponto 
de tornarem-se impraticáveis ou de difícil observância. Sem que se possa abdicar, porém, de alguma 
dose de interferência estatal corretiva, modelos menos invasivos sobre a esfera individual, com a 
preservação, na maior medida possível, da liberdade de escolha do particular, e com o estabelecimento 
de sistemas de incentivo que o chamem a colaborar com os objetivos estatais, podem ser instituídos como 
alternativa economicamente mais eficiente.” In ACOCELLA, Jéssica. RANGEL, Juliana C.C. O papel 
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Vale destacar que a própria Constituição Federal de 1988 reconheceu a importância 

da aplicação do fomento na medida em que delimitou, como funções do Estado, na 

qualidade de agente normativo e regulador (aqui, em sua acepção ampla) da ordem 

econômica, a promoção de medidas de (i) fiscalização; (ii) incentivo e (iii) 

planejamento6. Isso significa que, além da fiscalização e do planejamento, o incentivo à 

atuação da iniciativa privada em determinados setores, o qual pode se materializar por 

meio de isenções fiscais, contratações públicas, facilitações burocráticas, dentre outros 

modos, pode configurar um importante instrumento na promoção de interesses públicos. 

 

É justamente nesse contexto de análise e modificação qualitativa da atuação 

administrativa que o potencial de contratações públicas – e, mais especificamente para os 

fins deste estudo, das licitações a ele vinculadas - tem ganhado relevo como mecanismo 

de fomento. Embora inicialmente o fomento tenha sido associado às parcerias realizadas 

entre a Administração Pública e o terceiro setor, a importância das contratações públicas 

para o incentivo a determinados agentes econômicos tem gradativamente obtido maior 

atenção, seja em âmbito legislativo, com a proliferação das leis, decretos e demais 

normativos sobre o tema, seja por parte da doutrina e jurisprudência, que, embora ainda 

timidamente, tem ampliado a abordagem dessa nova tendência de atuação administrativa. 

 

De fato, o significativo montante de recursos públicos relacionados às contratações 

diariamente realizadas pela Administração Pública contribui para que as licitações tenham 

um impacto econômico relevante no mercado, a partir do qual os agentes econômicos são 

incentivados a adaptar e conformar sua atuação de modo a atender aos requisitos e 

exigências previstos nos editais de licitação. Vale destacar, nesse sentido, que, de acordo 

com os dados informados pelo Ministério do Planejamento, no período entre janeiro e 

dezembro de 2014, as contratações públicas relativas à Administração direta, autárquica e 

                                                                                                                                                                             

regulatório e de fomento das licitações públicas. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, n. 40, dez. 2013, p. 
276. 

6 Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, 
as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e 
indicativo para o setor privado. 
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fundacional, no âmbito federal, foram responsáveis pela movimentação de R$ 62,1 

bilhões, por meio de mais de 190 mil processos licitatórios7.  

 

Vê-se, portanto, que o potencial de contratação estatal é significativo e pode, 

concretamente, impactar no direcionamento e na adoção de condutas por parte dos 

administrados. Como mecanismo de fomento, as contratações públicas podem ser 

utilizadas de distintas formas, contemplando desde a previsão de exigências relativas aos 

instrumentos contratuais celebrados8 até a flexibilização e adaptação do procedimento 

licitatório, mecanismo esse que será o foco do trabalho.  

 

Na primeira hipótese, o fomento poderia ser materializado diretamente na definição 

das obrigações contratuais, que poderá envolver, por exemplo, a determinação que a 

contratada atenda a determinados padrões de eficiência energética, práticas 

ambientalmente sustentáveis, contratação mínima de pessoas em situação de 

desfavorecimento, dentre outros.  

 

Note-se que, embora referida previsão legal tenha natureza notoriamente de 

fomento, sua aplicação não possui qualquer relação com o procedimento licitatório em si. 

As restrições quanto à prestação do serviço ou o fornecimento dos bens deverão ser 

especificadas no âmbito do contrato administrativo a ser celebrado e, por consequência, 

não terão relação direta com o processo de seleção do parceiro privado. O fomento, em 

tais casos, se efetiva, porém, não importa na alteração do processo licitatório realizado. 

 

Tendo em vista a amplitude dos aspectos pertinentes à utilização do poder de 

compra estatal, restringiu-se o estudo dos instrumentos de fomento àqueles que fossem 

essencialmente relacionados ao processo em si, correspondendo à segunda hipótese acima 

relatada. Envolvem, essencialmente, modificações no modelo tradicional de licitações: 

seja pela facilitação ou introdução de assimetrias procedimentais (como é o caso do 

empate ficto, das margens de preferência, das certificações), seja pela restrição dos 

                                                           
7 Vide, a esse respeito o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG. Disponível 

em: <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/arquivos/estatisticas/01-apresentacao-siasg-dados-
gerais-_2014.pdf> Acesso em: 02 abr. 2016. 

8 Diversas exigências são previstas nos contratos administrativos de modo a fomentar determinados setores. 
Cite-se, por exemplo, a possibilidade de exigência de subcontratação de microempresas e empresas de 
pequeno porte nos contratos administrativos, instituída a partir da Lei Complementar nº 123/06 (art. 48, 
inciso II). 
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potenciais participantes a um dado setor estratégico (como as microempresas e empresas 

de pequeno porte) ou, seja, ainda, pelo completo afastamento do dever geral de licitar. Em 

todos os casos, porém, há um elo de ligação: o fomento se exterioriza por meio dos 

elementos relativos ao processo licitatório. 

 

Seguindo essa tendência administrativa relacionada à atribuição de uma função 

socioambiental da licitação pública, em 2010, a Lei Federal nº 12.349 alterou o artigo 3º 

da Lei Federal nº 8.666/93 a fim de incluir, dentre os objetivos da licitação pública, o 

desenvolvimento nacional sustentável9, confirmando, portanto, a necessidade de as 

licitações englobarem, adicionalmente aos seus objetivos tradicionais, a implementação 

de outras finalidades públicas, conforme reiteram Tatiana Matiello Cymbalista, Marina 

Fontão Zago e Fernanda Esbizaro Rodrigues: 

 

A alteração promovida pela Lei nº 12.349/10 insere-se no contexto de certa 
tendência (nacional e internacional) do uso do poder de compra do Estado para 
o fomento de determinadas atividades ou a implementação de políticas 
públicas. Às finalidades originais das licitações – a busca da melhor proposta e 
o oferecimento de condições equânimes para os interessados em contratar com 
a Administração – acrescem-se outros fins, como o desenvolvimento regional, 
o estímulo às pequenas empresas ou a proteção ambiental.10 

 

Verifica-se que, no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, a despeito de grande 

parte das alterações legislativas voltadas ao direcionamento da licitação ao fomento terem 

sido realizadas principalmente no âmbito da Lei Federal nº 8.666/93, a regulamentação 

dos instrumentos licitatórios não se restringiu somente à referida lei. 

 

Nesse sentido, pode-se citar, a título de exemplificação, o caso das micro e 

pequenas empresas. Com a promulgação do Estatuto de Microempresa e Empresa de 

Pequeno Porte, por meio da Lei Complementar nº 123/06, foram definidos alguns 

benefícios que facilitaram a contratação de tais empresas pela Administração Pública. O 

objetivo de referida norma era justamente promover o desenvolvimento de micro e 

                                                           
9 Na tramitação da Medida Provisória nº 495/2010 no âmbito da Câmara dos Deputados, que foi convertida 

posteriormente na Lei nº 12.349/10, a modificação da redação do caput do artigo 3º para inclusão do 
conceito de “desenvolvimento nacional sustentável” foi sugerida em duas ocasiões pelos deputados 
Ronaldo Caiado e Felipe Maia, por compreender uma expressão de significado amplo e impreciso, que 
poderia respaldar a contratações irregulares. No parecer final, o relator Severino Alves justificou a 
manutenção da proposta de modificação em prol do desenvolvimento tecnológico e industrial do país. 

10 CYMBALISTA, Tatiana M.; ZAGO, Marina F.; RODRIGUES, Fernanda E. O poder de compra estatal 
e a margem de preferência para produtos e serviços nacionais introduzida na lei de licitações. Revista 
de Direito Público da Economia, v. 35, 2011, p. 144. 
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pequenos empreendimentos por meio da simplificação das normas referentes à sua 

contratação e ao incentivo de participação de tais empresas nos certames. 

 

Ainda, no setor de defesa, a Lei nº 12.598/12 regulamentou procedimento licitatório 

específico a ser observado nas contratações de produtos e sistemas de defesa. Além da 

possibilidade de se estabelecer restrições na licitação com relação aos participantes 

(empresas estratégicas de defesa - art. 3º, §1, I) e ao objeto licitado (compra ou 

contratação de produtos ou sistemas de defesa produzidos ou desenvolvidos no país ou 

que utilize insumos ou inovação nacionais - art. 3º,§1, II), referida lei previu ainda a 

possibilidade de exigência da transferência do conhecimento tecnológico empregado (art. 

3º, §1, III) e o estabelecimento de percentuais mínimos de agregação de conteúdo 

nacional (art. 3º, §6). 

 

Percebe-se, portanto, que não faltam exemplos na legislação acerca da utilização do 

procedimento licitatório como forma de fomento a interesses públicos. Embora a 

regulamentação tenha se expandido consideravelmente nos últimos anos, permanecem, 

ainda, alguns questionamentos com relação aos métodos de definição, estruturação e 

aplicação adequada das licitações públicas.  

 

O objetivo do presente trabalho consiste, portanto, especificamente no estudo dessa 

nova faceta das licitações públicas. Pretende-se investigar se o modelo licitatório, tal 

como é estruturado e regulamentado atualmente no Brasil, pode ser considerado como um 

mecanismo apto à viabilização de medidas do fomento estatal ou se, em revés, deve-se 

limitar-se seu uso somente às finalidades tradicionais de garantia à isonomia e à obtenção 

da proposta mais vantajosa à Administração. 

 

Nesse cenário, para além de meramente identificar as hipóteses nas quais os 

instrumentos licitatórios são utilizados para tais fins de fomento, é de fundamental 

importância que haja uma proposta de sistematização e de abordagem pormenorizada das 

implicações práticas de tais mecanismos, de modo a aprimorar as técnicas relativas à sua 

aplicação. 

 

É comum, nesse sentido, encontrarmos estudos e artigos acadêmicos direcionados à 

análise de aspectos relativos a uma ou outra política setorial ou, ainda, tratando o 
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fomento, de forma global, sob o manto do desenvolvimento nacional sustentável. Não se 

encontra, porém, uma abordagem abrangente e sistemática do tema, que aproxime os 

mecanismos semelhantes e objetive delinear os desafios a eles atinentes. Para que o 

estudo, porém, não se torne por demais abrangente ou se desvie de seus propósitos 

originais, algumas ressalvas quanto aos recortes de pesquisa são necessárias de modo a 

esclarecer o enfoque que se pretende adotar. 

 

Um primeiro aspecto diz respeito à expressão “licitações” aqui empregada. Após a 

promulgação da Lei Federal nº 8.666/93, convencionou-se associar a expressão 

“licitações” ao regime por ela previsto. Apesar disso, o processo licitatório, tal como 

predicado pela Constituição Federal, não pode ser restringido ao regramento da Lei nº 

8.666/93 e, deve, portanto, possuir uma interpretação mais abrangente, englobando todos 

os procedimentos que tenham por objetivo viabilizar a seleção dos futuros contratados 

pela Administração Pública. Não se limitou, nesse sentido, a análise àquele regramento. 

 

Em segundo, vale destacar que não serão abordados no presente trabalho os 

denominados “contratos de fomento”, assim considerados os contratos por meio dos quais 

a Administração Pública formaliza e regulamenta a relação contratual celebrada com um 

determinado particular em decorrência da concessão de medidas de fomento11. 

Distintamente do “contrato de fomento”, o que o presente trabalho se propõe a analisar é 

justamente a aplicação dos “contratos administrativos tradicionais” e, mais 

especificamente, dos procedimentos licitatórios que os precedem, em finalidades outras 

que não aquelas usualmente atribuídas a tais certames. Note-se que não há, portanto, 

qualquer especificidade no que concerne à relação contratual que será celebrada 

posteriormente à contratação, residindo a aplicação do fomento em momento anterior, 

referente à etapa de seleção do parceiro privado. 

 

Quanto à estrutura, pretende-se desenvolver o tema em quatro principais capítulos.  

                                                           
11 De acordo com Marçal Justen Filho e Eduardo Ferreira Jordão o “contrato de fomento: “(...) corresponde 

a instrumento de implantação de uma política pública. Nele, o interesse público que determina a 
contratação reside nos benefícios indiretos decorrentes da execução de alguma atividade (nas suas 
‘externalidades positivas’). – e não na atividade em si. Por isso mesmo, a Administração tem menor 
ingerência sobre como a atividade será desempenhada, e o particular tem maior liberdade para 
executá-la de acordo com os seus critérios empresariais. (...)” In JUSTEN FILHO, Marçal; JORDÃO, 
Eduardo F. A contratação administrativa destinada ao fomento de atividades privadas de interesse 
coletivo. Revista Internacional de Contratos Públicos. n. 01, fev./2013, p. 10. 
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O primeiro deles terá um objetivo essencialmente teórico: delimitar o que é e quais 

são os contornos conceituais atinentes ao fomento licitatório. Sua relevância, para além da 

definição do que se está a tratar, consiste em esclarecer alguns conceitos essenciais que, 

embora não estejam diretamente relacionados à definição de fomento, impactam no 

estudo do tema. Acresce-se a esse fundamento, o fato de que, dado o recém redescoberto 

uso das licitações sob este prisma do fomento, distintas denominações – como “função 

horizontal”, “função regulatória”, “licitações sustentáveis”, “função subsidiária ou 

macroeconômica” - surgiram para designar o mesmo fenômeno, causando, porém, 

dúvidas quanto à sua extensão e correta aplicação.  

 

Indo além, portanto, da mera conceituação do fomento, pretende-se analisar: (i) 

qual a relação do tema com a função regulatória; (ii) se há, ou não, uma correlação entre o 

fomento e a necessidade de estruturação de políticas públicas e, por fim, (iii) em que 

medida o fomento se encontra vinculado ao desenvolvimento nacional sustentável, tendo 

em vista a introdução do conceito dentre as finalidades da licitação.  

 

Superados os deslindes teóricos, passa-se a uma breve análise da experiência 

internacional. Longe de propor um estudo de direito comparado, tem por condão fornecer 

parâmetros para o aprimoramento da técnica administrativa brasileira a partir de lições 

extraídas de experiências cuja importância reside na maturidade e adaptação evolutiva 

dos normativos sobre o tema, no caso da União Europeia; no impacto em políticas 

brasileiras, verificado nas políticas de protecionismo ao mercado nacional dos Estados 

Unidos, e no processo flexível de amoldamento da política, relativo à África do Sul.  

 

Por fim, pretende-se, brevemente, investigar o panorama normativo atualmente 

existente em nosso ordenamento, que dá base às licitações públicas – e, notadamente, ao 

seu uso nesse viés fomentador - o qual tem sido estruturado, essencialmente, de forma 

espaçada e pontual, atrelado a específicas políticas públicas instituídas. 

 

O segundo capítulo, por sua vez, se destina a delimitar os parâmetros para a 

aplicação do processo licitatório como forma de fomento, abrangendo as seguintes 

questões fundamentais: (a) a definição do ente fomentador (quem); (b) as atividades que 

podem ser objeto desta função de fomento licitatória (o que); (c) o momento em que se 
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faz necessária a intervenção do Estado, especificados os aspectos de vinculação e 

discricionariedade que respaldam a atuação administrativa (quando), e, por fim, (d) a 

estruturação dos instrumentos licitatórios que permeiam e viabilizam o incentivo ao setor 

privado (como). Tem-se por finalidade, em suma, de percorrer os principais elementos 

que constituem o uso do fomento licitatório. 

 

O terceiro capítulo abrangerá os instrumentos, atualmente previstos na legislação 

nacional, que possibilitam a incorporação de tais incentivos públicos no âmbito do 

processo licitatório. Propõe-se, nesse cenário, classificar os instrumentos licitatórios à 

disposição do Estado para fins de fomento em três principais categorias, as quais serão 

esmiuçadas no decorrer deste trabalho: (i) a assimetria procedimental, que engloba as 

medidas que, em maior ou menor grau, ocasionem modificações no processo licitatório 

tradicional – assim compreendido aquele regido pela Lei nº 8.666/93 -; (ii) a reserva de 

contratação, caracterizada pelas situações nas quais a licitação restringe os participantes 

do procedimento em prol de um determinado setor e, por fim, (iii) a dispensa de licitação, 

que abrange a possibilidade de afastamento do processo licitatório previsto pela Lei nº 

8.666 e, por consequência, a facilitação para a contratação de determinados agentes 

econômicos.  

 

Por fim, o quarto e último capítulo, para além da delimitação dos instrumentos 

licitatórios à disposição do Estado, visará abordar os desafios e riscos que permeiam a 

aplicação prática do fomento nas licitações. Sob um viés estritamente teórico, a definição 

de funções extra-aquisitivas ao procedimento licitatório é não apenas fundamentada, mas 

verdadeiramente prestigiada pelo ordenamento jurídico. Restam, porém, determinadas 

circunstâncias práticas, com as quais se depara cotidianamente o aplicador do direito, que 

não são delimitadas pela teoria e ocasionam incertezas quanto à aplicação do mecanismo. 

 

No âmbito da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(“OCDE”), um estudo relativo à verificação das contratações direcionadas à aquisição de 

produtos e à prestação de serviços ambientalmente sustentáveis realizadas até 2011 

apresentou os seguintes obstáculos identificados pelos países membros: (i) receio da 

ampliação dos custos das compras ambientais (79% das contratações); (ii) falta de 

mecanismos de fiscalização da efetividade das políticas ambientais (45%); (iii) falta de 
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incentivos para a implementação de projetos verdes (42%) e, (iv) insuficiência de 

fornecedores (36%)12. 

 

No Brasil, grande parte dos desafios identificados pela OCDE no âmbito das 

contratações ambientais igualmente têm sido observados na aplicação das licitações 

públicas. Em estudo sobre o fomento à inovação por meio do mercado público, o Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada constatou, com base nos dados fornecidos pelo 

Comprasnet, que a maior parte das empresas beneficiadas pelas licitações direcionadas à 

promoção da inovação tecnológica no período entre 2001-2010 não eram as mais 

inovadoras e ressaltou a necessidade de aperfeiçoamento dos mecanismos estatais: 

 

Se, por um lado, não há dúvidas de que o Estado pode rever seus mecanismos 
de modo a permitir que o potencial econômico das compras governamentais 
seja usado de forma mais estratégica, sempre há o risco de que, ao tentar 
compatibilizar muitos objetivos, a efetividade de todos eles reste prejudicada. 
Minimamente, entretanto, se o objetivo dos processos de aquisição e 
contratação do governo é o provimento de serviços e bens necessários ao seu 
funcionamento, não se deve perder de foco a oportunidade para o 
aperfeiçoamento da ação governamental que dai decorre. Ao se tornar um 
cliente mais inteligente, incrementando as condições de demanda, o governo 
simultaneamente pode passar a ofertar serviços públicos melhores à 
sociedade.13 

 
É nesse contexto de busca pelo aprimoramento das práticas de fomento que se faz 

fundamental identificar os riscos que impactam a aplicação do instrumento, seja no 

âmbito da fase formulação e estruturação da política de fomento, seja na fase de 

viabilização do fomento por meio da licitação, em que os custos de introdução do 

incentivo estatal, a burocratização dos processos administrativos e os riscos de corrupção 

e fraude ganham destaque como sinais de especial cautela. 

 

Constata-se, diante do cenário acima apresentado, a necessidade de estruturar 

logicamente, com base em uma análise da legislação e da jurisprudência sobre o tema, as 

melhores práticas relacionadas à aplicação adequada das licitações públicas para tais fins, 

tanto com relação à definição dos instrumentos legais frente aos objetivos almejados, 

como no que concerne à aplicação prática das licitações públicas, de modo a proporcionar 
                                                           
12 ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – OCDE. 

Green Procurement. Vide: http://www.oecd.org/governance/green-procurement.htm. Acesso em: 18 
jun. 2016. 

13 SQUEFF, Flávia de Holanda S. O poder de compras governamental como instrumento de 
desenvolvimento tecnológico: o caso brasileiro. In 1922: Texto para Discussão. Revista IPEA, Brasília, 
jan. 2014, p. 52/53. Disponível em: 
<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/2421/1/TD_1922.pdf> Acesso em: 08.03.2017. 
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o máximo de eficiência e efetividade para a viabilização de interesses sociais, ambientais 

e econômicos. 
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CAPÍTULO 1 - O FOMENTO NAS LICITAÇÕES PÚBLICAS 

 

1.1. CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO: O QUE HÁ DE NOVO 

NO MODELO LICITATÓRIO? 

 

As licitações adquiriram, com o decorrer do tempo, uma importância singular nos 

estudos e nos debates relacionados ao Direito Administrativo brasileiro. Enquanto em 

outros países a matéria é tratada como mero subitem associado ao tema dos contratos 

administrativos, no Brasil há inúmeras obras dedicadas a minuciar seus fundamentos, 

elementos constitutivos, classificações, bem como a adentrar os conflitos relacionados à 

implementação prática do processo licitatório14.  

 

Esse cenário é decorrente, em grande medida, de uma tradicional associação das 

licitações públicas – e, em verdade, do modelo burocrático como um todo – à garantia da 

isonomia, da moralidade e da boa administração dos recursos públicos15, como verdadeira 

forma de contraposição à concepção de patrimonialismo que permeou os negócios 

públicos brasileiros durante muito tempo. 

 

Esta importância conferida ao instituto jurídico também foi impulsionada nas 

últimas décadas, sobretudo, pela sucessão dos diplomas normativos que regulamentaram 

seu regime geral, os quais foram, gradativamente, aprofundando o nível de detalhamento 

da disciplina procedimental, e, notadamente, pela mudança de atuação da Administração 

(de um caráter unilateral para consensual16), ampliando sua contratualidade17 e, como 

                                                           
14 SUNDFELD, Carlos A.; ROSILHO, André J. Onde está o princípio universal da licitação? in 

SUNDFELD, Carlos A.; JURKSAITIS, Guilherme J.; (Org.). Contratos públicos e direito 
administrativo. São Paulo: Malheiros Editores, 2015, p. 20. 

15 A associação da atividade administrativa moral, impessoal e eficiente à ideia da necessidade de 
estruturação de um procedimento racional e burocrático já pautava o modelo weberiano, por meio do 
qual a burocracia formal, como forma de exercício da dominação legal, contrapunha-se aos tipos 
carismático e tradicional, nos quais prevaleciam as noções de patrimonialismo. Segundo o autor, por 
meio da instituição de um quadro administrativo burocrático, formado por funcionários nomeados, pela 
observância de normas gerais disciplinadoras e pela documentação dos processos administrativos, de 
modo a garantir o exercício efetivo da autoridade racional-legal, é o modo por meio do qual “[...]se 
alcança tecnicamente o máximo rendimento, em virtude da precisão, continuidade, disciplina, rigor e 
confiabilidade – isto é, calculabilidade tanto para o senhor quanto para os demais interessados - 
intensidade e extensibilidade dos serviços, e sua aplicabilidade formalmente universal a todas as 
espécies de tarefas” WEBER, Max. Economia e Sociedade. Brasília: UNB, 1991, v.1, p. 147. 

16 MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. 3 ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2017. p. 
210. 
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consequência, as preocupações relativas à adequada seleção dos contratados e parceiros 

da Administração. 

 

Verifica-se, portanto, de um lado, um processo evolutivo das normas licitatórias 

que, com o decorrer dos anos, se expandem tanto em termos de alcance com relação aos 

contratos abrangidos e às esferas federadas contempladas, como em questão de 

detalhamento.  

 

Partindo do Código de Contabilidade da União (Decreto nº 4.536/1922), primeiro 

normativo a efetivamente regulamentar a necessidade de realização de um processo 

competitivo prévio às contratações federais (denominado à época de concorrência 

pública), passa-se pelo Decreto-lei nº 200/1967, fruto de um amplo processo de reforma 

administrativa cujo teor abrangeu, essencialmente, as normas de estruturação e 

funcionamento da Administração Pública federal18 e contemplou, em um de seus 

capítulos, as regras gerais de licitações públicas – expressão inaugurada pela primeira vez 

no ordenamento -, até chegar, por fim, no Decreto-lei nº 2.300/1986, que trouxe a 

proposta de nacionalização das normas de licitações e de unificação do regime jurídico a 

elas aplicável, privilegiando os princípios da igualdade, probidade e publicidade, de modo 

a evitar subjetivismos e arbitrariedade nas escolhas administrativas19. 

                                                                                                                                                                             
17 A expressão “contratualidade” – em linha com “contratualização”, “Administração contratual”, dentre 

outros - tem ganhado força na doutrina administrativa brasileira para descrever um movimento recente 
de modificação na prática das relações contratuais administrativas. Para fazer frente à complexização 
das demandas públicas e à continência no financiamento público, amplia-se a celebração de contratos e 
de parcerias pela Administração e diversificam-se suas formas, criando novos arranjos criativos e 
inovadores nessa seara pública. Vide: MARQUES NETO, Floriano P. de A. Do contrato administrativo 
à administração contratual. Revista do Advogado: Contratos com o Poder Público. ano XXIX, n. 107, 
dez. 2009, p. 79. 

18 Apesar de o Decreto-lei nº 200/67, em sua previsão inicial, contemplar apenas a esfera feral, com a 
edição da Lei nº 5.456/1968 expandiu-se sua aplicabilidade às demais esferas federadas. 

19 Nesse sentido, foi expressa a exposição de motivos do referido Decreto-lei: “5. O princípio da licitação, 
que este projeto consagra como norma reitora da atividade administrativa, reflete as exigências da 
ordem democrática, que impõe a observância estrita dos postulados da igualdade, da probidade e da 

publicidade. 
 [...] 7. A probidade administrativa configura outro valor constitucionalmente assegurado, cuja 

intangibilidade incube ao Poder Público. [...] O projeto restringe, em função do interesse público, o 
discricionarismo do administrador e veda-lhe, atento à exigência de moralidade administrativa, que 
adote medidas cuja implementação desvie-se dos objetivos para os quais a Administração Pública foi 
instituída.  

 8. Outro princípio fundamental, regedor do procedimento licitatório e da própria atividade 
administrativa, é o da publicidade, que atua como requisito de eficácia da atividade estatal. A 
necessidade, reconhecida pelo projeto, de transparência absoluta na formulação, condução e execução 
dos negócios públicos, especialmente os de caráter obrigacional, impõe a publicidade ampla da 
licitação, em todas as suas fases procedimentais. [...]” [negritos nossos] Exposição de motivos, Diário 
do Congresso Nacional - 2/9/1987, Página 476. 
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A edição da Lei nº 8.666/93, embora tenha dado continuidade, em essência, a um 

estilo de regramento que já vinha sendo adotado em nosso ordenamento20, foi decorrente 

de um conturbado período político nacional, marcado por denúncias relativas ao 

superfaturamento em contratações públicas e a concentração crescente de críticas ao 

modelo instituído pelo Decreto-lei nº 2.300/86, como esclarece Alice Gonzales Borges: 

 

Patenteou-se, então, na consciência de todos, uma conclusão evidente: o 
Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos [Decreto-lei nº 2.300/86] 
não aparelhava suficientemente a Administração. Ante o embate com tanta 
sem-cerimônia com o trato da coisa pública, esse Decreto-lei, com suas frestas, 
suas permissividades, até convidava os licitantes e contratos a burlarem seus 
salutares princípios. 
 
Foi nesse clima que se elaborou a nova Lei, cuja tônica principal, ante tão 
dramáticas circunstâncias, foi apertar o cerco da moralidade administrativa e 
confiá-lo à permanente vigilância do cidadão comum.21 

 

Esse clamor por maior lisura nas licitações públicas deu ensejo a um regramento: (i) 

que buscou normatizar e antecipar o máximo de decisões administrativas para a lei e, 

assim, conceder maior objetividade e uniformidade nos certames públicos – fenômeno 

este, usualmente referido pelos administrativas, como uma superlegalização das 

licitações22 - e (ii) com foco majoritário no procedimento, em detrimento dos resultados e 

da eficiência instrumental e, notadamente, em um procedimento unificado23, cuja 

aplicação, embora se destine a abranger diversas espécies contratuais (de serviços, obras, 

fornecimento), foi influenciada e estruturada com base em um tipo específico de 

contrato24. 

                                                           
20 ROSILHO, André J. Qual é o modelo legal das licitações no Brasil? As reformas legislativas federais 

no sistema de contratações públicas. Dissertação de Mestrado. Fundação Getúlio Vargas, 2011, p. 72. 
21 BORGES, Alice G. Aplicabilidade de normas gerais de lei federal dos Estados. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro. n. 194, out./dez. 1993, p. 98.  
22 Indo além das críticas usualmente elaboradas pela doutrina nacional, Alice Gonzalés Borges entende que 

a lei não se propõe a ser exaustiva, tendo em vista que deixa margem para complementação em diversos 
temas. No entanto, de acordo com a autora, a lei peca por ser, em seu substrato, mal-feita: “(...) Sendo 
por demais prolixa e minudente, amarra extremamente, com detalhes excessivos e distanciados da 
realidade, os Estados, Municípios e Distrito Federal, no trato das questões em que devem exercitar 
suas autonomias constitucionais para cuidar de suas especificidades locais.  

 Porque, ao pretexto de procurar ser didática, é obscura e mal redigida. 
Porque, sendo obscura, complicada e confusa, dificulta seu entendimento e aplicação. E, se dificulta seu 

entendimento, presta-se a equívocos e desvirtuamentos, bem ou mal-intencionados. (...)”.Ibid., p. 98/99. 
23 MARQUES NETO, Floriano P. de A. Do contrato administrativo à administração contratual. Revista do 

Advogado: Contratos com o Poder Público. ano XXIX, n. 107, dez. 2009, p. 79. 
24 Essas características são apontadas pela doutrina brasileira que se dedicou ao estudo do tema. Nesse 

sentido, indicamos a consulta aos seguintes autores: (i) SUNDNFELD, Carlos A. Como reformar as 
licitações? in SUNDFELD, Carlos A. (Org.). Contratações públicas e seu controle. São Paulo: Editora 
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Todas essas características, nos anos subsequentes à edição da lei, provaram que os 

possíveis benefícios decorrentes de uma proposta de maior procedimentalização, como a 

uniformidade de tratamento ao tema no território nacional, a objetividade nas decisões e a 

maior segurança jurídica nos processos licitatórios, simultaneamente trazem consigo 

impactos negativos.  

 

Assim, a majoração dos custos procedimentais com a burocracia (aqui 

compreendidos os custos de pessoal e de tempo), aliado à ineficiência do procedimento 

para atender determinadas necessidades públicas e à restrição excessiva do âmbito de 

atuação do legislador estadual e municipal foram aspectos relevantes para impulsionar 

novas tendências legislativas relacionados ao regramento licitatório.  

 

Como resposta às dificuldades verificadas a partir da experiência com a Lei nº 

8.666/93, criam-se formas processuais alternativas para permear a escolha pública. Tem-

se, nesse cenário, o surgimento do pregão, primeiro presencial e, posteriormente, o 

eletrônico, com o objetivo de simplificação procedimental e de maior celeridade na 

contratação de bens e serviços comuns. Assim explicita a exposição de motivos da MP 

2.182-18/2001, convertida posteriormente na Lei nº 10.520/2002: 

 

2. O projeto em questão objetiva aperfeiçoar o regime de licitações, com a 
inclusão de uma nova modalidade, denominada pregão, que possibilitará o 
incremento da competitividade e a de despesas indispensável ao cumprimento 
das metas de ajuste fiscal. A pronta implementação dessa nova modalidade 
ensejará economias imediatas nas aquisições de bens e serviços compreendidas 
nas despesas de custeio da máquina administrativa federal. Além disso, o 
pregão resultará em maior agilidade nas aquisições, ao desburocratizar os 
procedimentos para a habilitação e o cumprimento da sequência de etapas da 
licitação. 

 

Com efeito, objetivava-se dinamizar o processo licitatório25 a fim de facilitar a 

realização das contratações cotidianas, de menor complexidade, realizadas pela 

                                                                                                                                                                             

Malheiros, 2013, p. 268; (ii) DALLARI, Adilson A. Aspectos jurídicos da licitação. 7 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 10; (iii) JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos 
administrativos. 14 ed. São Paulo: Dialetica, 2010, p. 13; (iv) DE PALMA, Juliana B. Contratações 
públicas sustentáveis. In: Carlos Ari Sundfeld; Guilherme Jardim Jurksaitis. (Org.). Contratos públicos 
e direito administrativo. 1ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 107; (v) DE MELLO, Celso A. Curso 
de direito administrativo. 30 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 538. 

25 Com o propósito de atingir os objetivos de desburocratização e redução dos custos procedimentais 
licitatórios, o pregão concretizou modalidade licitatória pautada em maior oralidade e informalidade. 
Para tanto, dotou-se de algumas particularidades comparativamente ao regime geral, quais sejam: (i) a 
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Administração. Por esse motivo, restringiu-se sua aplicação à aquisição de bens e serviços 

denominados “comuns”, os quais compreenderiam aqueles cujos padrões de desempenho 

e qualidade pudessem ser objetivamente definidos no edital, por meio das especificações 

usuais do mercado (art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 10.520/2002). 

 

Ainda, foi instituído, nos anos posteriores, o regime diferenciado de contratações 

(“RDC”), pela Lei nº 12.462/2011. Com foco inicial nas contratações que subsidiariam a 

recepção de eventos esportivos no país, o RDC teve por finalidade incorporar técnicas 

licitatórias – algumas delas decorrentes, inclusive, do modelo do pregão - com vistas à 

obtenção de maior celeridade – necessária dado o exíguo prazo para realização das obras 

destinadas aos eventos esportivos – e eficiência no procedimento, limitando os trâmites 

burocráticos e o incentivo à troca de experiência e tecnologias na relação público-privado 

(art. 1, §1º): 

 

Art. 1º [...] § 1º O RDC tem por objetivos: 
 
I - ampliar a eficiência nas contratações públicas e a competitividade entre os 
licitantes; 
 
II - promover a troca de experiências e tecnologias em busca da melhor relação 
entre custos e benefícios para o setor público; 
 
III - incentivar a inovação tecnológica; e 
 
IV - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção da proposta 
mais vantajosa para a administração pública.  

 

Ambos os normativos, portanto, representam uma nova tendência, para além do 

mero detalhamento procedimental que marcou os primeiros regramentos licitatórios, que 

tem se concretizado no âmbito das licitações públicas: a busca por maior eficiência e a 

preocupação com o custo e o tempo despendidos em sua realização, ambas as quais se 

pretende viabilizar por meio da adoção de mecanismos como a inversão de fases, a 

preferência pela forma eletrônica, a criação de uma disputa aberta (lances sucessivos e 

progressivos), a negociação das propostas com o licitante e a concentração da fase 

recursal em um único momento do procedimento. Instrumentos, estes, que 

                                                                                                                                                                             

inversão das fases de julgamento de propostas e de habilitação (art. 4º, incisos VII e XII); (ii) a 
concentração dos recursos administrativos em uma única etapa, posterior à declaração do licitante 
vencedor (art. 4º, inciso XVIII); (iii) a etapa de lances, por meio das quais os licitantes podem ofertar 
sucessivas e progressivas propostas (art. 4º, inciso IX) e, ao final, é facultado à Administração negociar 
com o licitante responsável pelo melhor preço (art. 4º, inciso XVII); (iv) redução do prazo entre a 
publicação do edital e a apresentação das propostas (art. 4º, inciso V). 
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desburocratizam e introduzem uma renovada inspiração para novos experimentos na 

atuação administrativa.  

 

De outro lado, as licitações públicas, em adição às contratações tradicionais de 

obras, serviços e bens, se expandiram para englobar novos modelos contratuais 

decorrentes da modificação do perfil público, de tal forma que, atualmente, quando se fala 

em “licitações”, abrangem-se múltiplos procedimentos de seleção, configurados em 

conformidade com o órgão ou setor ao qual são direcionados. É esse o caso das Leis nºs 

9.785/95 e 11.079/2004, que disciplinaram, respectivamente, o regime licitatório 

aplicável às concessões públicas e parcerias público-privadas; da Lei nº 13.019/2014, 

responsável por regulamentar os chamamentos públicos para seleção de organizações da 

sociedade civil (“OSC”) e dos normativos direcionados aos setores regulados.   

 

Todo este movimento de ampliação no significado e extensão dos processos 

licitatórios, proporciona uma redescoberta valorização das contratações públicas e 

contribui diretamente para estimular uma mudança na compreensão do papel 

desempenhado pelas licitações na promoção de finalidades públicas. Mais do que 

instrumento para selecionar um contratado que prestará serviços de atividade-meio ou fim 

para a Administração, as licitações se tornam verdadeiros mecanismos direcionados a 

incentivar o desenvolvimento de setores, agentes e bens considerados estratégicos. 

 

O conceito de proposta mais vantajosa passa, então, a ser examinado sob uma nova 

perspectiva, a partir da qual se conjugam não apenas os critérios meramente econômicos, 

mas também variáveis sociais e ambientais. A doutrina confere distintas denominações 

para delimitar esta nova tendência, contemplada na ideia de funções extraeconômicas, 

horizontais e sustentáveis das licitações, mas que basicamente se resumem à ideia do 

fomento materializado no processo licitatório. É justamente essa modificação do perfil 

que será objeto de estudo mais aprofundado neste capítulo. Passa-se, portanto, a delimitar 

as linhas conceituais do fomento em licitações públicas. 

 

1.2. LICITAÇÕES PÚBLICAS E FOMENTO: DELIMITAÇÃO CONCEITUAL 
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Antes de delimitar os contornos desta nova função do processo licitatório, é de 

fundamental importância definir o que pode ser compreendido com a utilização do 

conceito “fomento”.  

 

Logo de início já se deve tecer uma ressalva com relação à espécie de fomento que 

será abordada no âmbito do presente estudo. A esse respeito, cabe destacar que o fomento 

pode ser dotado de natureza privada, hipótese na qual o agente responsável pela sua 

instituição será uma pessoa física ou jurídica do setor privado26, ou de natureza pública, 

tendo por agente promotor o próprio Estado (aqui incluídos também as entidades da 

Administração Pública indireta). Para os fins ora delineados, porém, a pesquisa se limitou 

somente ao estudo do fomento público ou estatal. 

 

Apesar de atualmente encontrar certa uniformidade quanto à composição de seus 

elementos, o conceito de fomento público sofreu um lento processo evolutivo27, atrelado, 

diretamente, à percepção do papel desempenhado pelo Estado e do exercício de suas 

funções administrativas. Em sua concepção mais ampla, foi utilizado, durante o período 

do Estado liberal, como substituto à expressão “poder de polícia” - cuja carga semântica 

contrapunha-se à ideia de intervenção mínima e da auto-organização da economia - para 

designar toda a atividade desenvolvida pelo Estado, e não somente aquelas voltadas ao 

incentivo28. Tal como preconizado em sua acepção atual, entretanto, constitui uma das 

modalidades a partir das quais se confere ao Estado – ao lado da regulação, dos serviços 

públicos e do poder de polícia - a possibilidade de intervir no domínio econômico. 

 

Com efeito, o ordenamento jurídico estabelece um amplo rol de modalidades que 

podem ser utilizadas pelo Estado para viabilizar tais finalidades públicas. De um modo 
                                                           
26 Nesse sentido, José dos Santos Mendonça esclarece que o fomento mercantil, ou factoring, é uma das 

principais expressões do fomento no âmbito do setor privado, que se concretizará sempre que uma 
determinada empresa despenda recursos e esforços para o desenvolvimento de atividades de outras 
empresas, entidades ou indivíduos, tidas por socialmente relevantes. Vide, nesse aspecto: 
MENDONÇA, José dos S. Uma teoria do fomento público: critérios em prol de um fomento público 
democrático, eficiente e não-paternalista. Revista de Direito Processual Geral, Rio de Janeiro, n. 65, 
2010, p. 118. 

27 Assim destaca Jordana de Pozás: “La acción suasoria y estimulante ejercida desde el poder sobre el 
ánimo de los gobernados para determinarles, sin usar de la fuerza, a que quieran lo que el gobiernante 
há considerado bueno, la encontramos em todas las épocas. Aunque mal estudiada, contituye uno de los 
principales capítulos de la política. El arte de lograr que los pueblos hagan o pidan lo que el soberano 
desea es la razón del éxito de los grandes caudillos y estadistas que la Historia nos muestra.” POZAS, 
Jordana de. Ensayo de uma teoria del fomento em el Derecho Administrativo. Revista de Estudios 
Políticos, Madrid, n. 48, 1949, p. 47. 

28 Vide CUNHA, Celia. O fomento da Administração Pública. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, 19. 
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geral, a doutrina29 costuma classificar tais modalidades em duas categorias principais: a 

intervenção direta, na qual o Estado atua imediatamente, por meio de seus órgãos e 

entidades da Administração Pública Indireta no âmbito econômico, e a intervenção 

indireta, por meio do qual se utilizam mecanismos de incentivo ou da espécie comando e 

controle, veiculados na regulação ou no fomento público30, para que os agentes 

econômicos, de forma voluntária ou coercitiva, conformem suas práticas às demandas 

públicas.  

 

Diferentemente dos demais instrumentos à disposição do Estado, o fomento ganha 

destaque na medida em que proporciona a viabilização de necessidades públicas apenas 

com a aplicação de medidas de incentivo e indução à iniciativa privada, que promove ou 

evita, por sua vez, as ações que resultarão nos objetivos almejados. De modo elucidativo, 

Luiz Jordana de Pozas, um dos principais autores da teoria do fomento no direito 

espanhol, assim conceitua: 

 

A ação de fomento é um caminho-meio entre a inibição e o intervencionismo 
do Estado, que pretende conciliar a liberdade com o bem comum mediante a 
influência indireta sobre a vontade do indivíduo, para que este queira o que 
convém à satisfação da necessidade pública de que se trate. 
 
Poderíamos defini-la como a ação da Administração direcionada a proteger ou 
promover aquelas atividades, estabelecimentos ou riquezas devidos aos 
particulares e que satisfazem necessidades públicas ou se estimam de utilidade 
geral, sem usar a coação, nem criar serviços públicos.31 [tradução nossa] 

 

Seu objetivo, a rigor, é viabilizar finalidades públicas por meio da atuação de 

agentes privados, os quais agem incentivados por fatores, positivos ou negativos32, 

promovidos pelo próprio Estado. Daí decorre um dos elementos essenciais do fomento: a 

consensualidade. O fomento, nesse sentido, não é imposto ao particular; este é livre para 

aderir, ou não, às atividades econômicas estimuladas. Nas palavras de Carlos Ari 

Sundfeld: “Quem não se dispõe a adotar o comportamento pretendido não é sancionado; 

                                                           
29 POZAS, Jordana de. Ensayo de uma teoria del fomento em el Derecho Administrativo. Revista de 

Estudios Políticos, Madrid, n. 48, 1949, p. 42/45. 
30 DA ROCHA, Sílvio L. F. Manual de Direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 579. 
31 Ibid., p. 49.  
32 A esse respeito, explica Sílvio Luís Ferreira da Rocha: “(...) Fomento positivo é aquele que objetiva que 

os participantes iniciem, prossigam, acentuem ou levem a termo, de maneira determinada, certas 
atividades mediante o oferecimento, pela Administração, de vantagens, prestações ou bens. Fomento 
negativo, aquele que objetiva obstaculizar ou desalentar os particulares a que desenvolvam atividades 
que a Administração deseja diminuir ou fazer cessar, por considerá-las contrárias ao interesse geral, 
sem chegar a proibi-las, como os impostos que oneram as bebidas alcóolicas e os cigarros.” DA 
ROCHA, Sílvio L. F. Manual de Direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 581. 
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apenas deixa de usufruir o benefício que teria, em caso contrário.”33. Trata-se, portanto, 

da denominada função promocional do Estado. 

 

Outro elemento que se extrai da definição proposta por Jordana de Pozas é o fato de 

que a promoção das finalidades públicas ocorre, nesta modalidade, de forma indireta. O 

Estado não prestará o serviço, nem fornecerá a infraestrutura pública, por meio da 

alocação de seus agentes e entes públicos. Em essência é o setor privado que, aderindo ao 

fomento, deverá promover ou evitar determinadas condutas e, com isso, concretizará os 

fins públicos a elas relacionadas. O foco volta-se, portanto, a compreender como tornar 

atrativas tais condutas para que o setor privado tenha interesse em aderi-las. 

 

O primeiro passo abrangerá a definição do meio a partir do qual se viabilizará o 

incentivo público. O fomento poderá se materializar sob distintos contornos jurídicos, os 

quais costumam ser enumerados pela doutrina tradicional34 nas seguintes categorias: os 

meios honoríficos, por meio do qual se concede prêmios e honrarias, os meios jurídicos, 

que concretizam direitos e a outorga de condições especiais para os agentes econômicos – 

como as autorizações e concessões de uso de bem público - e, por fim, os meios 

econômicos, traduzidos em distintas vantagens de caráter econômico, podendo implicar 

ou não, o desembolso direto de recursos públicos – como seria o caso, por exemplo, 

respectivamente, das subvenções e das isenções fiscais35. As licitações, em seu novo 

enfoque, se enquadram nesta última categoria. O que as fazem, porém, tão vantajosas 

como mecanismos de incentivo? 

 

Em primeiro lugar, pelo significativo montante de recursos públicos despendidos 

diariamente nas contratações públicas. Quando se fala em incentivo público, o uso das 

licitações não se restringe às compras públicas (aqui compreendida, em verdade, as 

contratações tradicionais de bens e serviços), mas também abrange os contratos que 

envolvam a execução de obras e a concessão de serviços públicos. O rol de aplicação do 

fomento é amplíssimo – e se expande em um contexto em que se cobra uma postura cada 

vez mais ativa do Estado, ainda que não seja intervindo diretamente. Nesse cenário, os 
                                                           
33 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Ordenador. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 

25 
34 Vide: Parada, Ramón. Derecho Administrativo I, Parte General. Madri: 2010.p. 384/385. POZAS, 

Jordana de. Ensayo de uma teoria del fomento em el Derecho Administrativo. Revista de Estudios 
Políticos, Madrid, n. 48, 1949, p. 52/54. 

35 MELLO, Célia Cunha. O fomento da Administração Pública. Belo Horizonte: Del rey, 2003, p. 90/94. 
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procedimentos a partir dos quais tais contratações se efetivam passam a suscitar um 

impacto econômico considerável no mercado, que se adequa para atender aos requisitos e 

exigências previstos nos editais de licitação e, com isso, lograr a adjudicação do certame. 

 

Em segundo lugar, tem-se a quantidade das contratações realizadas. A demanda 

estatal por bens e serviços é inesgotável, fator esse que acaba por se refletir no número de 

contratações – e, por consequência, de licitações - que são promovidas. Isso significa que 

existe, à disposição do Estado, um mecanismo de uso frequente a partir do qual poderão 

ser introduzidas variáveis sociais e ambientais em suas mais distintas formas, adaptadas a 

cada contexto e para cada contratação específica. O campo para inventividade e 

experimentação, ainda que dentro dos limites impostos pelo ordenamento jurídico, é, 

nesse viés, imensurável. 

 

Por todos esses motivos o uso das licitações como mecanismo de fomento tem 

crescido exponencialmente na prática administrativa brasileira. Com o aumento de seu 

uso, tem-se ampliado, também, os estudos acadêmicos e decisões jurisprudenciais sobre o 

tema. Ocorre, no entanto, que este redescobrimento das licitações pelo ordenamento 

jurídico brasileiro, conjugado com as distintas denominações que têm sido criadas pela 

doutrina para fazer referência ao fenômeno, tem ocasionado diversos questionamentos de 

ordem teórica e prática, cuja análise é fundamental para delimitar, especificamente, os 

exatos contornos a partir dos quais referido uso das licitações públicas se consolida.  

 

O primeiro deles é verificar se essa utilização das licitações, indo além de sua 

tradicional finalidade seletiva e assecuratória da isonomia nas contratações públicas, 

configura efetivamente a função fomentadora ou regulatória da Administração Pública – 

ou, ainda, uma mescla entre as duas, que tem sido denominada de fomento regulatório - 

em sua faceta interventiva indireta. O segundo está relacionado com a 

imprescindibilidade de precisar se tais licitações fomentadoras devem, necessariamente, 

estar atreladas ao desenvolvimento de políticas públicas ou, ao contrário, se sua 

implementação pode ser promovida de forma pontual pelo administrador. Por fim, o 

terceiro e último questionamento objetivará precisar se, em sendo introduzido o conceito 

de desenvolvimento nacional sustentável dentre as finalidades atuais das licitações 

públicas, deve o fomento se restringir, ao menos no âmbito dos processos licitatórios, a 

veicular políticas de caráter sustentável.  
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1.2.1. FOMENTO OU REGULAÇÃO ECONÔMICA? 

 

O primeiro questionamento que ora se expõe foi motivado, em essência, pelas 

diversas denominações que têm sido utilizadas pelos artigos jurídicos destinados a estudar 

esse processo de evolução das licitações e de sua utilização sob um viés sustentável. 

Variando de função horizontal à função regulatória36, as denominações utilizadas causam 

incerteza quanto ao seu enquadramento e dificuldades em sua implementação prática: em 

sendo fomento, será estruturado e, por consequência, ficará sujeito a mecanismos de 

controle distintos daqueles aplicados à regulação em sentido estrito. Afinal, este moderno 

uso das licitações configura a função fomentadora ou a função regulatória do Estado? 

 

Para responder a tal pergunta, deve-se percorrer as definições conceituais de 

fomento e regulação e identificar as características que os distinguem. 

 

Se, de um lado, como visto no subitem anterior, a doutrina converge para, em sua 

acepção atual, compreender o fomento como: (i) o exercício de uma função 

administrativa; (ii) voltada à proteção ou promoção de seu objeto; (iii) sem 

compulsoriedade e (iv) que visa à satisfação indireta das necessidades públicas37; a 

definição dos exatos contornos relativos ao conceito de regulação não é tarefa das mais 

simples. 

 

Seja pelas confusões terminológicas relacionadas à associação de regulação com a 

regulamentação – decorrentes, em grande medida, da tradução literal de “regulation”, 

expressão disseminada pelos países de língua inglesa38 -, seja pelo grau de amplitude 

eventualmente conferido ao vocábulo, o fato é que é possível encontrar múltiplas e 

distintas conceituações doutrinárias relativas à função regulatória.  

                                                           
36 A esse respeito, vide: (i) FERRAZ, Luciano. Função regulatória da licitação. Revista Eletrônica de 

Direito Administrativo Econômico (REDAE). Salvador, n. 19, ago./set./out., 2009. Disponível em: 
http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-19-AGOSTO-2009-LUCIANO-FERRAZ.pdf; (ii) 
REZENDE, Rafael Carvalho. FREITAS, Rafael Verás de. Revista Eletrônica de Direito 
Administrativo Econômico (REDAE), Salvador, n. 37, fev./mar./abr., 2014. Disponível na Internet: < 
http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-37-FEVEREIRO-2014-RAFAELCARVALHO- 
RAFAEL-FREITAS.pdf>; (iii) ACOCELLA, Jéssica. RANGEL, Juliana C.C. O papel regulatório e de 
fomento das licitações públicas. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, n. 40, dez. 2013. 

37 CUNHA, Celia. O fomento da Administração Pública. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 26. 
38 JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialetica, 

2002, p. 15. 
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Em estudo sobre o tema, Vital Moreira esclarece que, em suma, as concepções 

acerca da regulação podem ser sumarizadas em três principais amplitudes: 

 

[...] (a) em sentido amplo, é toda forma de intervenção do Estado na economia, 
independentemente dos seus instrumentos e fins; (b) num sentido menos 
abrangente, é a intervenção estatal na economia por outras formas que não a 
participação direta na atividade econômica, equivalente, portanto, ao 
condicionamento, coordenação e disciplina da atividade econômica privada; (c) 
num sentido restrito, é somente o condicionamento normativo da atividade 
econômica privada, por via de lei ou de outro instrumento normativo.39 [grifos 
nossos] 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição Federal, ao disciplinar a ordem 

econômica, em seus artigos 173 e 174, adota o segundo conceito explicitado por Vital 

Moreira: de um lado, estabelece que a atuação direta do Estado na economia somente se 

dará em hipóteses determinadas, privilegiando, assim, o princípio da livre iniciativa e, em 

complementação, dispõe que a intervenção indireta será exercida na qualidade de agente 

regulador, abrangendo as funções de fiscalização (poder de polícia), incentivo (fomento) 

e planejamento. Note-se que, tal como proposto pela Constituição Federal, a regulação, 

em seu sentido moderadamente amplo, irá abarcar o fomento, não se confundindo, porém, 

integralmente com ele, posto ser o resultado da conjugação de um todo de distintas 

funções administrativas que se coordena e se imaniza40. 

 

Essa concepção da função regulatória originou o desenvolvimento da ideia de 

“fomento regulador” ou “regulação fomentadora”41, difundida por diversos autores 

nacionais, que compreende as hipóteses nas quais a regulação, mantendo seus atributos de 

coercitividade e obrigatoriedade, veiculará um incentivo a um determinado agente ou 

                                                           
39 MOREIRA, Vital. Auto-regulação profissional e Administração Pública. Coimbra: Almedina, 1997, 

p. 34/35. 
40 MENDONÇA, José V. dos S. Uma teoria do fomento público: critérios em prol de um fomento público 

democrático, eficiente e não-paternalista. Revista de Direito Processual Geral, Rio de Janeiro, n. 65, 
2010, p. 131. 

41 O conceito, porém, não é aceito uniformemente pela doutrina, destacando-se, dentre os autores que com 
ele não consente, José Vicente dos Santos: “Não concordamos com a existência de um conceito de 
fomento regulador. Fomento regulador nada mais é do que fomento público tout court. [...] Se não 
fosse esse motivo, por assim dizer ontológico-estrutural (relaciona-se com a natureza mesma da função 
de fomento), há, novamente, a questão de introduzir uma nova qualificação, junto a um conceito 
tradicional, sem ganhos práticos.[...]”. Op. cit. 
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setor42. Empregando essa acepção relativa à conjugação das duas funções, a Agência 

Nacional do Cinema (“ANCINE”) tem proposto sua aplicação em suas atividades:   

 

Nosso objetivo é instituir um fomento regulador de mercado. O Prêmio nasceu 
com a missão de atender os princípios de desenvolvimento de cada um dos 
setores da indústria, a produção, a distribuição e a exibição. Nós identificamos 
uma série de gargalos que prejudicam o desenvolvimento destes setores e 
resolvemos criar um mecanismo que atacasse estes problemas. O prêmio 
beneficia as empresas distribuidoras independentes, as exibidoras de pequeno e 
médio porte e o produtor independente. A ideia é valorizar, sobretudo, o 
trabalho destas empresas brasileiras, o compromisso delas com o 
fortalecimento do cinema nacional.43  

 

No sentido mais restrito, porém, a regulação se aproxima da ideia de normatização 

veiculada pela doutrina tradicional espanhola44, isto é, configura-se o atendimento às 

necessidades públicas a partir da projeção de normas de caráter obrigatório, de estrita 

observância pelos particulares, com o objetivo de orientar o mercado, mitigar eventuais 

falhas econômicas e direcionar estímulos, positivos ou negativos. 

 

Diante das concepções acima descritas, como diferenciar, então, as duas funções? 

 

Partindo-se da abrangência amplíssima, não cabe qualquer diferenciação; regulação 

é a própria atuação administrativa, globalmente considerada. Na acepção moderadamente 

ampla – mais adotada pelos juristas brasileiros - a regulação pode abranger o fomento, 

mas, não necessariamente o fará. Por fim, na acepção restrita, o que diferenciará ambas as 

                                                           
42 Nesse sentido, Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto exemplifica: “É o que se verifica, por 

exemplo, com a edição de atos normativos regulatórios que induzem o regulado à adoção de 
comportamentos que sejam condizentes com as finalidades públicas setoriais. Ainda, os próprios 
contratos de concessão de serviços públicos cujo monitoramento do cumprimento da avença fica a 
cargo da Agência Reguladora, podem dispor de cláusulas fomentadoras.” MARQUES NETO, Floriano 
P. M. Fomento. In KLEIN, Aline L.; MARQUES NETO, Floriano P. de A. Funções administrativas 
do Estado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pp. 405/508, p. 425. Vide, ainda, Marcos Juruena 
Villela Souto: “Cumpre adiantar posicionamento no sentido de ter a licitação uma função regulatória 
que admite que, sem que seja violada a isonomia, sejam estabelecidas restrições à participação de 
licitantes que se encontrem em posição dominante no mercado.” In SOUTO, Marcos J. V. Direito 
administrativo regulatório. 2d. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005, p. 203. 

43 MENDONÇA, José dos S. Uma teoria do fomento público: critérios em prol de um fomento público 
democrático, eficiente e não-paternalista. Revista de Direito Processual Geral, Rio de Janeiro, n. 65, 
2010, p. 130. 

44 Nesse sentido, Jordana de Pozas esclarece: “Al emplear la palabra ‘legislacion’ a uno de los modos de 
satisfazer las necessidades generales, es preciso darle um sentido muy estricto: el de emanacíon de 
normas obligatorias, la ejecucíon de las cuales corre normalmente a cargo de los particulares y 
excepcionalmente compete a los jueces y tribunales.” POZAS, Jordana de. Ensayo de uma teoria del 
fomento em el Derecho Administrativo. Revista de Estudios Políticos, Madrid, n. 48, 1949, p. 42. 
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funções será justamente o caráter coercitivo, de comando e controle, ou não, vinculado a 

elas. Assim destaca Carlos Ari Sundfeld: 

 

Os atos da administração fomentadora não se destinam – e aí sua diferença com 
os atos constitutivos de direitos privados produzidos pela administração 
ordenadora – a conferir aos particulares possibilidades de autuações que estes 
já não tenham. O fomento consiste em prestações produzidas pela 
Administração – sejam positivas (ajuda financeira a cientistas, créditos 
subsidiados a empresas estratégicas) ou negativas (isenção de impostos) – para 
tornar mais fáceis ou eficazes atividades que, não obstante, os indivíduos são 
livres para explorar.45 

 

Na mesma linha, Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto, ao citar o exemplo da 

concessão de descontos e meia entrada para estudantes e grupos hipossuficientes, destaca 

o caráter de coercibilidade que diferenciará a regulação do fomento, na medida em que: 

“[...] o agente econômico empreendedor da atividade não tem opção entre conceder ou 

não o desconto, e tampouco percebe qualquer benefício estatal como ‘estímulo’ para tal, 

enquadrando-se como função regulatória e, não, como uma função fomentadora.”46 

 

Assim, a regulação, em seu sentido mais estrito, ainda que tenha por objetivo 

incentivar determinado setor ou agente, distanciar-se-á do fomento ao compor-se de 

mecanismos coercitivos em sua previsão, impedindo que o particular livremente escolha 

aderir, ou não, a referido comando em sua atividade econômica em sentido estrito. 

 

De forma exemplificativa, pode-se citar duas situações atuais verificadas no 

processo licitatório em que a distinção entre a função regulatória e a função fomentadora 

se evidenciam.  

 

De um lado, tem-se a exigência, inserida no art. 27, V, da Lei nº 8.666/93, quanto à 

declaração, pelas licitantes, de que não empregam menores de 18 anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, menores de 16 anos, salvo na condição de 

aprendiz, em atenção ao direito fundamental previsto no art. 7º, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal. Estabelecer que as contratações públicas privilegiarão as empresas 

que não violem tal preceito constitucional, a despeito de corresponder a uma prática de 

incentivo à observância legal, não afasta a coercibilidade atinente a tal dever. As 

                                                           
45 SUNDFELD, Carlos A. Direito administrativo ordenador. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 25. 
46 MARQUES NETO, Floriano P. M. Fomento. In KLEIN, Aline L.; MARQUES NETO, Floriano P. de A. 

Funções administrativas do Estado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pp. 405/508, p. 425. 
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empresas não têm escolha quanto ao cumprimento, ou não, da exigência legal: ela se 

impõe. No entanto, pode-se utilizar a contratação pública para incentivar seu 

cumprimento, configurando verdadeiro uso do fomento de caráter regulatório.  

 

Por outro lado, cite-se as exigências constantes nos termos de referência de selos e 

certificados de atendimento de metas sociais e ambientais, como o rótulo ecológico 

ABNT, por meio do qual se atesta que a empresa segue diretrizes internacionais de 

sustentabilidade em seu processo produtivo. A observância de tais regras não é 

mandatória: a empresa pode, ou não as seguir, conforme entenda mais apropriado para 

seu modelo negocial. Ao exigir que as licitantes possuam ou atendam às exigências que 

fundamentem tal rótulo, as licitações estimulam o seu uso, sem exercer, porém, qualquer 

poder coercitivo, que é justamente a essência do fomento estatal. 

 

Assim, verifica-se que as licitações públicas, quando destinadas a promover 

finalidades outras que a mera aquisição de bens e serviços, abrangerão efetivamente uma 

função fomentadora, na medida em que o setor privado se mantiver livre para atender, 

apenas se com isso consentir, as exigências veiculadas nos editais de licitação. 

 

1.2.2. POLÍTICAS PÚBLICAS E LICITAÇÕES 

 

O fomento licitatório ganhou repercussão no nosso ordenamento jurídico por meio 

das políticas de incentivo formuladas pela União com extensão nacional e 

regulamentação por leis em sentido estrito (como é o caso das já citadas microempresas e 

dos produtos nacionais).   

 

Em contraposição a esse cenário, tem se multiplicado na prática das contratações 

públicas regionais e locais a utilização pontual de mecanismos de fomento, diretamente 

previstos nos instrumentos licitatórios, sem estarem, porém, especificamente vinculados a 

alguma política pública pré-determinada em lei47. 

 

                                                           
47 Há inúmeras situações que corroboram tal afirmação. No Município de São Paulo, por exemplo, o Edital 

de Pregão nº 74/SME/2016 prevê a aquisição de materiais recicláveis no kit escolar, sem haver, no 
entanto, política pública municipal que discipline especificamente tais espécies de contratações. 
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Daí decorre o seguinte questionamento: estaria a Administração restrita à utilização 

do fomento somente nos casos em que houver expressa elaboração de uma política 

pública, individualizada para aquele específico objetivo, ou, ao contrário, a previsão 

genérica de possibilidade de utilização do fomento no regramento geral licitatório – que, 

no caso brasileiro, faz referência à inclusão do desenvolvimento sustentável, no âmbito da 

Lei nº 8.666/93 -, seria por si só suficiente para legitimar a expansão das práticas de 

incentivo nas licitações públicas? 

 

Para responder ao questionamento acima descrito, faz-se necessário, primeiramente, 

delimitar o conceito de políticas públicas e identificar sua aplicação especificamente no 

que concerne à intervenção estatal no domínio econômico. 

 

A expressão “políticas públicas” foi introduzida em um contexto recente na pauta 

política nacional e internacional, notadamente a partir do século XX, originada a partir de 

estudos conduzidos nos Estados Unidos48. Seu desenvolvimento contemporâneo, aliado à 

sua faceta multidisciplinar, resultaram na sua utilização– e de outras similares, como 

“planos”, “políticas” e “programas” - sem o devido rigor técnico, verificada em leis e 

normativos que se propõe a dispor sobre o tema, o que embaraça a identificação de quais 

normas efetivamente veiculam políticas públicas. 

 

A fim de auxiliar na definição dos traços caracterizadores e conceituais das políticas 

públicas, a doutrina nacional e internacional49 passou a se debruçar sobre o desafio de 

circunscrever as linhas gerais a partir das quais é possível identifica-las50. Nesse cenário, 

                                                           
48 Vide: MULLER, Pierre. Les politiques publiques. 10 ed. Paris: Presses Universitaires de France – PUF, 

2013. 
49 Acerca do tema, Pierre Muller, ao citar o trabalho de Yves Mény e Jean-Claude Thoenig, aponta os 

cinco principais elementos de existência de uma política pública: “une politique est constituée d’un 
ensemble de mesures concrètes qui forment la « substance » d’une politique ; elle comprend des 
décisions de nature plus ou moins autoritaire, cette dimension pouvant être explicite (justice, police) ou 
latente par la définition de critères d’accès aux droits ; une politique s’inscrit dans un « cadre général 
d’action », ce qui permet de distinguer (en principe) une politique publique de simples mesures isolées 
[...];  une politique publique a un public (ou plutôt des publics), c’est-à-dire des individus, groupes ou 
organisations dont la situation est affectée par la politique publique. Par exemple : les automobilistes, 
les constructeurs, les entreprises de génie civil constitueront à des degrés divers les ressortissants de la 
politique de la sécurité routière. Certains seront passifs (les automobilistes) alors que d’autres 
s’organiseront pour influer sur l’élaboration ou la mise en œuvre des programmes politiques ; enfin, 
une politique définit obligatoirement des buts ou des objectifs à atteindre, par exemple réduire le 
nombre des accidents de la route, améliorer les conditions d’hospitalisation des malades, assurer 
l’indépendance énergétique du pays.” Op. cit. 

50 Destaquem-se, da doutrina nacional, Diogo de Figueiredo Moreira Neto: “um complexo de processos 
destinados à formulação, planejamento, orçamentação, programação e execução de ações, que 
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Maria Paula Dallari, no desenvolvimento de sua tese de doutorado na Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, manteve o foco de sua pesquisa na formulação, 

estruturação e controle das políticas públicas, de modo a lapidar a conceituação de 

políticas públicas: 

 

[...] é o programa de ação governamental que resulta de um processo ou 
conjunto de processos juridicamente regulados – processo eleitoral, processo de 
planejamento, processo de governo, processo orçamentário, processo 
legislativo, processo administrativo, processo judicial – visando coordenar os 
meios à disposição do Estado e as atividades privadas para a realização de 
objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados51.  

 

Em linha com a definição acima proposta, é possível observar na doutrina 

majoritária relativa convergência quanto aos aspectos que devem compor a conceituação, 

podendo-se destacar três pontos em comum: (i) o aspecto processual das políticas 

públicas, que contemplam, necessariamente, uma conjugação de atos preparatórios, 

decisórios e executórios encadeados, afastando-se da concepção de proposta isolada; (ii) o 

fato de serem direcionadas a cometimentos estatais52, existindo uma parcela doutrinária, 

como Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Ana Paula de Barcellos, que vinculam tais 

cometimentos estritamente àqueles veiculados pela Constituição Federal53 e, por fim, (iii) 

a organização dos meios estatais com vistas ao cumprimento de tais finalidades públicas, 

envolvendo ações relativas a formulações, planejamento, orçamentação, programação e 

execução da política. Assim, independente do termo ou expressão utilizado para referir-se 

a determinada política pública, para que se caracterize como tal, deverá possuir, no 

mínimo, os três aspectos supramencionados. 

 

                                                                                                                                                                             

implementem a efetiva e concreta realização dos consentimentos constitucionalmente atribuídos ao 
Estado.”, in MOREIRA NETO, Diogo de F. Poder, direito e estado: o direito administrativo em 
tempos de globalização - In memoriam de Marcos Juruena Villela Souto. Belo Horizonte: Editora 
Fórum, 2011, p. 106 e Ana Paula de Barcellos: “o conjunto de atividades da Administração para 
implementar ações e programas dos mais diferentes tipos e garantir a prestação de determinados 
serviços, etc. para efetivas aos comandos contidos na ordem jurídica pode ser identificado como 
‘políticas públicas’.” in DE BARCELLOS, Ana P. Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e 
controle das políticas públicas. Revista de Direito Administrativo, n. 240, abr./jun. 2005, p. 90. 

51 BUCCI, Maria P. D. O conceito de políticas públicas em direito. in BUCCI, Maria P. D. (Org.). 
Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Editora Saraiva, 2006, p. 39. 

52 Importante notar que há autores que divergem quanto à necessidade de que as políticas públicas sejam 
cometimentos estatais. Vide, a esse respeito, Leonardo Secchi, cujo trabalho defende a possibilidade de 
elaboração de políticas públicas por atores não-governamentais, uma vez que sua essência estaria 
vinculada à solução de um problema público e não necessariamente à natureza jurídica do ator que a 
concebe. SECCHI, Leonardo. Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. São 
Paulo: Cengage Learning, 2011, p. 3/4. 

53 Vide nota de rodapé nº 48. 
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Superados os primeiros deslindes conceituais, passa-se à próxima etapa vinculada à 

resolução da controvérsia acima exposta: identificar se as licitações públicas, quando 

utilizadas como instrumentos de fomento, somente serão legítimas em havendo uma 

política pública a elas relacionada. 

 

O fomento, tal como já exposto anteriormente nesse capítulo, compreende uma das 

formas postas à disposição do Estado – ao lado da regulação, do poder de polícia e dos 

serviços públicos - para promover a intervenção no domínio econômico. 

 

Em sendo forma de intervenção, deverá, como regra geral, ter sua aplicação restrita 

a situações excepcionais e delimitadas, uma vez que a própria Constituição Federal 

estabelece, como um dos fundamentos da ordem econômica e financeira do país, o 

exercício da livre iniciativa54. A intervenção estatal é, por consequência, medida 

alicerçada na ideia de subsidiariedade, aplicável somente quando existentes finalidades 

sociais e econômicas que efetivamente a justifiquem. 

 

Esta excepcionalidade, correspondente a uma finalidade pública, se vincula direta e 

inafastavelmente a um necessário processo de planejamento estatal, que se impõe tanto 

para evitar que as medidas interventivas, seja por sua intensidade, seja pela inadequação 

do instrumento escolhido, acabe por impactar negativamente o domínio econômico55, 

quanto para mitigar eventuais protecionismos a determinados grupos de interesse e 

agentes econômicos que, por sua proximidade com o administrador, possam deturpar os 

fins últimos da intervenção56. Nesse sentido, Gaspar Arino Ortiz já destacava acerca das 

cautelas a serem observadas na aplicação do fomento espanhol:  

 

[...] o aspecto aparentemente benéfico desta atividade foi substituído pela 
constatação de que seu emprego produz distorções no jogo livre das forças do 
mercado: o subsídio público a certas atividades é susceptível de distorcer o 
mecanismo da concorrência, ao priorizar algumas empresas frente a outras e ao 

                                                           
54 MARQUES NETO, Floriano P. M. Fomento. In KLEIN, Aline L.; MARQUES NETO, Floriano P. de A. 

Funções administrativas do Estado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pp. 405/508, p. 470. 
55 Assim também preceitua Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto: “No entanto, a intervenção estatal 

nunca é neutra em relação ao mercado. Quando empregada de forma despeiada, no limite, pode 
derrogar a liberdade de iniciativa e a livre-concorrência, princípio igualmente trazidos pelo art. 170, 
bem como pelo art. 1º (como fundamentos da República Federativa do Brasil.[...]”. Op. cit. 

56 Nesse sentido, destaca Gaspar Ariño Ortiz: “(...) el mal no está – sólo – em las personas, sino en el 
sistema, porque este Estado Social benefactor, cuando maneja dinero público, facilmente deja de ser 
Estado de Derecho y se convierte em Estado de Amiguismo”. Principios de Derecho Publico 
Econômico. Granada: Comares, 1999, p. 311. 
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tender à diminuição da competitividade e do realismo econômico de não 
poucas explorações empresariais, que não se sustentam por sua capacidade de 
gerar benefícios, mas sim graças à injeção artificial de recursos públicos. 
[tradução nossa] 57 

 

Assim, diante das cautelas acima descritas, a atuação estatal no domínio econômico 

deve sim ser limitada à formulação de uma política pública a ela anterior, que defina a 

agenda de interesses prioritários a serem seguidos pelo Estado. Tal limitação atua não 

apenas para acautelar a planejada e racional aplicação dos recursos públicos, mas também 

como medida assecuratória da subsidiariedade e da excepcionalidade, inerentes à 

intervenção estatal. 

 

Note-se, porém, que a exigência de que o fomento tenha sido submetido 

previamente a um processo de seleção das prioridades públicas não o limita a ser 

veiculado restritamente por meio de uma única política pública. De acordo com a 

classificação proposta por Maria Paula Dallari58, as políticas públicas podem ser 

subdivididas em duas espécies: políticas-fins, compreendendo aquelas que delimitam as 

linhas gerais e as finalidades pretendidas pelo Estado e políticas-meio, que são políticas 

pontuais, implementadas para viabilizar finalidades parciais vinculadas à política-fim ou 

outros aspectos que, direta ou indiretamente, auxiliem em seu atingimento59.  

 

Nesse sentido, observa-se que a própria Constituição Federal veicula diversas 

políticas-fins – como a política urbana (art. 182 e 183), a política agrícola (arts. 184 a 

191) e a política de saúde (arts. 198 a 200)60 -, a serem posteriormente complementadas 

                                                           
57 No original: “la faz aparentemente benéfica de esta actividad há sido sustituida por la constatación de 

que su empleo produce distorsjones en el libre juego de las fuerzas del mercado: la subvención pública 
de determinadas actividades es susceptible de falsear el mecanismo de la competência, al primar a unas 
empresas frente a otras y tende a diminuir la competitividad y el realismo econômico de no pocas 
explotaciones empresariales, que no se sostienen por su capacidad de generar benefícios, sino 
solamente gracias a la inyeccion artificial de recursos financeiros públicos.” PASTOR, Juan A. S. 
Principios de derecho administrativo. 2 ed. Madrid: Editorial Centro de Estudos Rámon Areces, 
2000, v. II, p. 348. 

58 Essa classificação também é proposta por Leonardo Secchi, distinguindo-se apenas a nomenclatura 
adotada: as políticas-fins equivalem às políticas estruturantes, enquanto que as políticas-meio seriam 
políticas operacionais. Vide SECCHI, Leonardo. Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, 
casos práticos. São Paulo: Cengage Learning, 2011, p. 5/6. 

59 De forma exemplificativa, Maria Paula Dallari Bucci cita a política nacional de educação, que é, em si, 
uma política-fim, cuja execução supõe a formulação de políticas-meio, referentes à contratação de 
pessoal (políticas de recursos humanos), que incentivem a construção de prédios escolares, entre outros. 
in Políticas públicas e direito administrativo. Revista de Informação Legislativa. Brasília, ano 34, n. 
133, jan./mar. 1997, p. 95.   

60 Cabe destacar, como ressalta Maria Paula Dallari Bucci, que nem todas as referências da Constituição 
Federal a ‘políticas’ correspondem propriamente a políticas públicas, como é o caso do art. 175, § único, 
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pelo legislador infraconstitucional. Assim, dispõe o ordenamento jurídico de uma miríade 

de alternativas por meio das quais se materializa o fomento: centralizado em um único 

normativo, dividido em diversas políticas-meio, concentrado em uma política-fim (e, 

posteriormente, consubstanciado diretamente nos editais). As combinações são múltiplas 

e flexíveis e refletem, em suma, a complexidade da qual se reveste a realidade das 

políticas públicas no Brasil. 

 

Justamente sob esse enfoque que deve ser observado o preceito do desenvolvimento 

nacional sustentável: não se trata de um permissivo geral, que autoriza toda e qualquer 

medida de fomento, mas sim uma política-fim, cujos objetivos somente serão atingidos 

por meio da elaboração posterior, pelos entes federados (aí englobados União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios), de políticas-meio em suas respectivas esferas. Passa-se a 

tratar, de forma mais detalhada, sobre o conceito de desenvolvimento sustentável no 

tópico seguinte. 

 

1.2.3. LICITAÇÕES E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: OS TRÊS PILARES DO 

DESENVOLVIMENTO 

 

A preocupação com a preservação do meio ambiente e sua relação com os fatores 

relacionados ao desenvolvimento econômico já permeia o cenário internacional há muitos 

anos. A primeira grande iniciativa para debater o tema foi consagrada por meio da 

Conferência de Estocolmo, em 1972, que teve como resultado a Declaração sobre Meio 

Ambiente Humano. 

 

A Declaração é fruto de uma série de estudos que vinham sendo conduzidos pela 

Organização das Nações Unidas (“ONU”) nas décadas anteriores acerca dos impactos 

ambientais e sociais decorrentes do desenvolvimento econômico industrial. O debate foi 

intensificado a partir de 1968, por meio de solicitação de uma conferência internacional 

pelo governo da Suécia. Em tal contexto, expôs-se a necessidade de colocar luz sob os 

problemas do meio ambiente humano, que poderiam ser subdivididos em duas categorias: 
                                                                                                                                                                             

II, ao tratar da ‘política tarifária’ nas concessões de serviço público: “(...) Talvez fosse mais preciso, do 
ponto de vista jurídico, falar-se em regime tarifário, uma vez que não há nada na lei que conote política 
(com base em elementos econômicos ou extrajurídicos) e que não possa ser suficientemente 
disciplinado em termos de regime jurídico.” in BUCCI, Maria P. D. O conceito de políticas públicas em 
direito. in BUCCI, Maria P. D. (Org.). Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2006,p. 17. 
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(i) as modificações do meio ambiente, causadas pelo avanço tecnológico da indústria e do 

agronegócio, sem a promoção de um controle adequado, abrangendo problemas como 

poluição do ar e da água, erosão e o esgotamento do solo, o uso incontrolado e excessivo 

de biocidas e os impactos no equilíbrio ecológico e (ii) os impactos de referido processo 

no homem, envolvendo condições de saúde, trabalho e vida61.  

 

Em linha com essa proposta, a Declaração do Meio Ambiente Humano enumerou 

27 princípios a serem observados pelos países signatários com o objetivo de empreender 

medidas direcionadas à proteção ao meio ambiente, conjugada com a melhoria da 

qualidade de vida do ser humano62. 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável, porém, somente foi introduzido em 

1986, a partir da elaboração do Relatório Brundtland (também denominado “Nosso 

Futuro Comum”). Dando enfoque à ideia de complementariedade entre as distintas 

facetas do desenvolvimento, defendida por alguns consagrados economistas63, o 

desenvolvimento sustentável é contemplado sob um viés tríplice, abrangendo o 

crescimento econômico, a inclusão social e a proteção ambiental64: 

 

30. No entanto, o desenvolvimento sustentável não é um estado fixo de 
harmonia, mas sim um processo de mudança em que a exploração dos recursos, 
a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e as 
mudanças institucionais são consistentes com o future, bem como com as 
necessidades presentes. Não simulamos que o processo seja fácil ou direto. 

                                                           
61 UNITED NATIONS. Sustainable Development Knowledge Platform. Disponível em: 

<https://sustainabledevelopment.un.org/>. Acesso em: 18 set. 2017. 
62 Nesse sentido, consta na declaração: “6. Chegamos a um momento da história em que devemos orientar 

nossos atos em todo o mundo com particular atenção às conseqüências que podem ter para o meio 
ambiente. Por ignorância ou indiferença, podemos causar danos imensos e irreparáveis ao meio 
ambiente da terra do qual dependem nossa vida e nosso bem-estar. Ao contrário, com um conhecimento 
mais profundo e uma ação mais prudente, podemos conseguir para nós mesmos e para nossa 
posteridade, condições melhores de vida, em um meio ambiente mais de acordo com as necessidades e 
aspirações do homem.” In UNITED NATIONS. Report of the United Nations Conference on Human 
Environment. Estocolmo, 1972. Disponível em: <http://www.un-documents.net/aconf48-14r1.pdf>. 
Acesso em: 21 mar. 2017. 

63 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo, Companhia das Letras, 2000 p. 151. 
64 Nesse sentido, o relatório ressalta: “8. There has been a growing realization in national governments and 

multilateral institutions that it is impossible to separate economic development issues from environment 
issues; many forms of development erode the environmental resources upon which they must be based, 
and environmental degradation can undermine economic development. Poverty is a major cause and 
effect of global environmental problems. It is therefore futile to attempt to deal with environmental 
problems without a broader perspective that encompasses the factors underlying world poverty and 
international inequality.” In WORLD COMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT. 
Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. Oslo, 
1987, p. 25. Disponível em: <http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf>. Acesso em: 21 
maio 2017. 



43 
 

 
 

Penosas escolhas devem ser feitas. Assim, em última análise, o 
desenvolvimento sustentável deve basear-se na vontade política.[tradução 
nossa]65 

 

Neste contexto, englobando todas essas múltiplas facetas, a expressão é introduzida 

para fazer remissão a uma espécie de desenvolvimento que "[...] atende às necessidades 

do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas 

próprias necessidades." 66. Referida conceitução se diferencia da tradicional proteção 

ecológica, que até então se focava apenas nos fatores relativos à incorporação de 

externalidades relacionadas a aspectos ambientais nos negócios celebrados pelo mercado, 

justamente por inserir o fator intergeracional e a proposta de solidez econômica e 

ambiental a longo prazo.  

 

Assim, enquanto o vocábulo “desenvolvimento” tem por objetivo representar 

múltiplos aspectos relacionados ao bem-estar humano (como segurança, paz, liberdade, 

melhoria da qualidade de vida) e ao crescimento econômico, o “sustentável” agrega o 

fator ambiental (de preservação e restauração), de tal forma que ambos se interconectam e 

exigem um tratamento conjunto, pois a falha em um resultará no sacrifício, total ou 

parcial, do outro objetivo67. 

 

                                                           
65 No original: “Yet in the end, sustainable development is not a fixed state of harmony, but rather a 

process of change in which the exploitation of resources, the direction of investments, the orientation of 
technological development, and institutional change are made consistent with future as well as present 
needs. We do not pretend that the process is easy or straightforward. Painful choices have to be made. 
Thus, in the final analysis, sustainable development must rest on political will.” WORLD COMISSION 
ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT. Report of the World Commission on Environment 
and Development: Our Common Future. Oslo, 1987, p. 25. Disponível em: <http://www.un-
documents.net/our-common-future.pdf>. Acesso em: 21 maio 2017. 

66 EMAS, Rachel. The Concept of Sustainable Development: Definition and Defining Principles. Brief 
for GSDR 2015. United Nations Sustainable Development Program. Disponível em: 
<https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5839GSDR%202015_SD_concept_definiton
_rev.pdf>. Acesso em: 20 set. 2017. 

67 Assim define John C. Dernbach acerca das propostas de atingimento do desenvolvimento sustentável: 
“Although development has brought many benefits since the end of World War II, it has also caused or 
been accompanied by unprecedented environmental deterioration and a widening gap between the rich 
and the poor. These are related problems; environmental degradation contributes to, and results from, 
poverty. [...] Put still another way, sustainable development redefines progress to include 
environmental protection or restoration as something to be achieved along with other goals, not 
something to be sacrificed in order to reach those goals. Yet like traditional development, sustainable 
development is directed toward achieving human freedom, opportunity, and quality of life.” in 
DERNBACH, John C. Achieving Sustainable Development: The Centrality and Multiple Factes of 
Integrated Decisionmaking. Indiana Journal of Global Legal Studies. v. 10, issue I, article 10. 
Disponível em: <http://www.repository.law.indiana.edu/ijgls/vol10/iss1/10>. Acesso em: 20 set. 2017. 
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Referido conceito, porém, apesar de inaugurado no Relatório Brundtland, somente 

ganhou maior repercussão internacional com os debates sobre a necessidade de 

modificação dos padrões de consumo e desenvolvimento, em 1992, decorrentes da 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (conhecida 

como “Rio-92” ou “Cúpula da Terra”), que teve como objetivo reafirmar a Conferência 

de Estocolmo e avançar a partir de suas propostas. 

 

A Rio-92 teve por responsabilidade delimitar, por meio da Declaração do Rio sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, os princípios gerais a serem observados pelos países 

em desenvolvimento e desenvolvidos – com especial destaque para estes últimos que, por 

terem à sua disposição maiores recursos e tecnologias, teriam capacidade de promover 

um impacto mais substancial na modificação da forma de consumo – com vistas à 

promoção de novos níveis de cooperação internacional e interna e de mecanismos que 

permitam proteger a integridade do sistema global de meio ambiente e 

desenvolvimento68. Tal como proposto pela Rio-92, o desenvolvimento sustentável passa 

a atuar, portanto, com base em quatro vertentes fundamentais: 

 
[...] uma dimensão econômica, que procura demonstrar a insuficiência dos 
critérios tradicionais de mensuração do grau de aperfeiçoamento que 
desprezam as consequências negativas dos modelos adotados; a segunda 
dimensão, a social, procura demonstrar a essencialidade da posição do ser 
humano no processo, que não pode ser esquecido como destinatário das 
políticas econômicas voltadas ao desenvolvimento; a dimensão cultural, que 
implica no respeito às diversidades culturais; e, por fim, a dimensão ambiental, 
que procura fazer com que sejam evitados danos aos ecossistemas e impedir o 
esgotamento de recursos essenciais69.[grifos nossos] 

 

Dentre os documentos decorrentes de tal conferência, ganhou especial relevância a 

Agenda 21-Global, assinada por 179 países, que veicula um programa de ação a ser 

atendido de modo a concretizar os princípios estabelecidos no âmbito da Declaração do 

Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Dividida em capítulos temáticos, a 

Agenda-21 consolida propostas de ação, com objetivos e metas relativas a cada um dos 

princípios veiculados, estritamente relacionados com a concretização do ideal de 

desenvolvimento sustentável. Dentre eles, os negócios públicos celebrados pelo Estado 

                                                           
68 UNITED NATIONS. Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Rio de Janeiro, 

1992. Disponível em: <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf>. Acesso em: 28 set. 2017. 
69 CORRÊA, Daniel Rocha. Certificação ambiental, desenvolvimento sustentável e barreiras à entrada. 

Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 43, n. 169, p. 192, jan./mar. 2006. 
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são analisados sob uma nova perspectiva: a necessidade de repensar a importância de sua 

estruturação para o fomento às práticas sustentáveis: 

 

2.31. Devido ao clima internacional desfavorável que afeta os países em 
desenvolvimento, a mobilização de recursos internos e a alocação e utilização 
eficazes dos recursos mobilizados internamente tornam-se especialmente 
importantes no fomento ao desenvolvimento sustentável. Em diversos países 
são necessárias políticas voltadas para a correção da má orientação dos gastos 
públicos, dos marcados déficits orçamentários e outros desequilíbrios 
macroeconômicos, das políticas restritivas e distorções nas áreas das taxas de 
câmbio, investimentos e financiamento, bem como dos obstáculos à atividade 
empresarial. [...] 
 
2.32. Um bom gerenciamento, que favoreça a associação entre uma 
administração pública eficaz, eficiente, honesta, equitativa e confiável e os 
direitos e oportunidades individuais, é elemento fundamental para um 
desenvolvimento sustentável, com base ampla e um desempenho econômico 
saudável em todos os planos do desenvolvimento. Todos os países devem 
redobrar seus esforços para erradicar o gerenciamento inadequado dos negócios 
públicos e privados, inclusive a corrupção, levando em conta os fatores 
responsáveis por esse fenômeno e os agentes nele envolvidos. 

 

Internalizando a proposta firmada no âmbito da Agenda-21 global, o Brasil buscou 

aplicar as metas e as diretrizes relativas ao desenvolvimento sustentável em âmbito 

interno, por meio da elaboração de uma Agenda-21 nacional70, pautada em uma temática 

de sustentabilidade ampliada, abrangendo todas as dimensões da vida (econômica, social, 

territorial, científica, política e cultural) e progressiva, no sentido de fragmentar conflitos 

e resolvê-los a partir de uma perspectiva regionalizada.  

 

Nos anos que se seguiram, impulsionadas pela Agenda-21 nacional, sucessivas 

experiências do modelo sustentável foram elaboradas71, decorrentes da evolução e do 

                                                           
70 No Brasil, a Agenda-21 nacional foi fruto de um trabalho conjunto da Comissão de Políticas de 

Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional e da sociedade civil, que teve ampla 
participação em um processo de elaboração constituído por quatro etapas, de forma a abarcar a 
complexidade das distintas regiões do país e formatar um conceito ampliado de sustentabilidade: (i) 
consulta setorial, abrangendo seis principais eixos (Agricultura Sustentável, Cidades Sustentáveis, 
Infraestrutura e Integração Regional, Gestão dos Recursos Naturais, Redução das Desigualdades Sociais 
e Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Sustentável); (ii) consulta aos Estados; (iii) encontros 
regionais e, por fim, (iv) a consolidação dos trabalhos e das contribuições obtidas. Após 06 anos de 
estudos, o documento foi concluído em 2002 e incorporado como programa do Plano Plurianual, 
relativo ao quadriênio 2004-2007 Vide: http://www.mma.gov.br/responsabilidade-
socioambiental/agenda-21/agenda-21-brasileira/item/577. Acesso em: 28 set. 2017. 

71 Nesse sentido, em 1999, foi criado pelo Ministério do Meio Ambiente, o Programa Agenda Ambiental 
na Administração (A3P), por meio do qual se buscava implementar os objetivos da Agenda-21 no 
âmbito da atuação administrativa federal, a partir de 05 eixos, dentre os quais já constava as licitações 
sustentáveis. Na sequência, tem-se a consolidação de políticas ambientais de caráter nacional, como a 
Política Nacional de Mudanças Climáticas (Lei nº 12.187/2009) e a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (Lei nº 12.305/2010), ambas as quais contemplaram as contratações governamentais como 
formas de se privilegiar bens e serviços compatíveis com critérios sustentáveis. 
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amadurecimento conceitual, atentando-se cada vez mais à importância dos gastos 

públicos na ordenação do mercado e das práticas empresariais.  

 

Lentamente, o conceito passa a ser introduzido no ordenamento jurídico brasileiro, 

pela incorporação gradual, através de mecanismos tradicionalmente econômicos, de 

aspectos sociais, culturais e ambientais, culminando, em 2010, por meio da Lei nº 12.349, 

na inserção, como uma das finalidades das licitações, o preceito do desenvolvimento 

nacional sustentável. 

 

Em um breve apanhado histórico, constata-se que a Lei nº 12.349 é fruto do 

processo de conversão da Medida Provisória nº 495/2010, cujo teor, além de instituir a 

política da margem de preferências a bens e serviços nacionais, promoveu uma série de 

modificações na legislação sobre licitações de modo a privilegiar o desenvolvimento 

tecnológico e econômico nacional. Nesse sentido, interessante verificar que, na redação 

da Medida Provisória nº 495/2010, a inclusão proposta quanto às finalidades que 

deveriam reger as licitações públicas limitava-se ao desenvolvimento nacional, sem 

qualquer menção ao aspecto da sustentabilidade. Foi somente na conversão do projeto de 

lei que o aspecto sustentável foi incluído, não sendo, porém, objeto de qualquer debate 

parlamentar, pouco se podendo dizer quanto aos fundamentos que levaram à sua 

inclusão72. 

 

A despeito de o foco inicial do legislador ter se subsumido a uma política de 

desenvolvimento nacional, o fato é que a modificação do artigo 3º passou a ser 

considerada como verdadeiro marco normativo-autorizativo da viabilização do fomento 

em termos de licitações públicas73. Essa introdução, entretanto, não deve significar que as 

políticas de fomento em licitações públicas se limitam à busca do desenvolvimento 

nacional sustentável. 

 

                                                           
72 CENTRO DE PESQUISAS JURÍDICAS APLICADAS. Relatório Final de Pesquisa de Compras 

Públicas Sustentáveis. Brasília, Fundação Getúlio Vargas, 2013, p. 91. 
73 Assim descreve o estudo do Ministério da Justiça sobre as compras públicas sustentáveis: “(...) 

Consignou-se em lei, portanto, o uso do poder de compra governamental como veículo de promoção do 
mercado interno brasileiro”. In MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Mecanismos jurídicos para a 
modernização e transparência da gestão pública. Brasília, v. 2, 2013, p. 229. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/18696/CPJA_Mecanismos%20jur%C3%A
Ddicos%20para%20a%20moderniza%C3%A7%C3%A3o%20e%20transpar%C3%AAncia_Serie.pdf?s
equence=1&isAllowed=y. Acesso em: 16 mar. 2017. 
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Nos últimos anos, multiplicaram-se artigos e trabalhos acadêmicos propondo-se a 

estudar o uso sustentável das licitações, as licitações sustentáveis ou, ainda, as 

contratações sustentáveis realizadas pelo Poder Público, de forma ampla, abrangendo 

todas as políticas de fomento contempladas na legislação, sem, no entanto, explicitar o 

alcance a ser conferido à expressão em comento. 

 

Com efeito, a introdução da ideia de desenvolvimento sustentável modifica a forma 

pela qual devemos considerar o papel desempenhado pelas licitações públicas e evidencia 

a relevância do fomento para a consecução das finalidades públicas. No entanto, deve-se 

atentar que a expressão desenvolvimento nacional sustentável representa, por si mesma, 

uma política estratégica veiculada pelo legislador: o atingimento concomitante de um 

desenvolvimento multidimensional (econômico, social e ambiental) sob um enfoque 

direcionado ao mercado nacional. Como mencionado acima, o desenvolvimento 

sustentável abarca essas noções de forma conjugada, buscando-se privilegiá-las 

paralelamente, sem ignorar os efeitos que o favorecimento exacerbado de uma poderá 

ocasionar na outra. 

 

Assim, nem toda política que privilegiar uma determinada dimensão do conceito 

estará, automaticamente, atendendo à concepção do desenvolvimento nacional 

sustentável. Pode-se citar, a esse respeito, a política de favorecimento às microempresas e 

empresas de pequeno porte, que é referida, muitas vezes, como parte do desenvolvimento 

nacional sustentável por fomentar fatores econômicos e sociais. Entretanto, é possível que 

em determinadas contratações a escolha pela microempresa não privilegie as melhores 

práticas ambientais, por exemplo, já que a incorporação de técnicas ecológicas positivas 

pode requerer um investimento indisponível para tais empresas, dado seu pequeno porte. 

Tratam-se de políticas autônomas, que, apesar de se interligarem em alguns momentos, 

não correspondem integralmente entre seus objetivos, isto é, não se verifica uma relação 

de política-meio e política-fim entre elas74. 

                                                           
74 O Ministério da Justiça constatou, em estudo sobre o tema, que as microempresas apesar de participarem 

em grande escala das licitações destinadas às contratações sustentáveis (92,50%) e de se sagrarem 
vencedoras em percentual significativo dos certames (91,80%), não têm obtido alta representatividade 
com relação aos valores homologados por contratação, os quais ainda são destinados de forma mais 
expressiva às sociedades limitadas, o que pode demonstrar uma falha da política de fomento às MPEs 
em referido modelo contratual. In MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Mecanismos jurídicos para a 
modernização e transparência da gestão pública. Brasília, v. 2, 2013, p. 229. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/18696/CPJA_Mecanismos%20jur%C3%A
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O exemplo acima demonstra que a inclusão do desenvolvimento nacional 

sustentável como uma das finalidades licitatórias não afasta, a priori, a possibilidade de o 

fomento ser utilizado para abarcar outros ideais que não estejam necessariamente 

contemplados em tal viés tríplice da sustentabilidade.  

 

Embora louvável a iniciativa do legislador pátrio, o desenvolvimento nacional 

sustentável, na qualidade de política pública que o é, deverá ser avaliado sob a ótica da 

proposta mais vantajosa, em conjunto com outros critérios de ponderação introduzidos 

pelo fomento estatal. Por esse motivo, propôs-se abarcar o tema de forma ampla, sob a 

perspectiva do fomento licitatório, não se restringindo o recorte da pesquisa às licitações 

sustentáveis. 

 

1.3. ALGUMAS EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS EM FOMENTO LICITATÓRIO 

 

Seguindo esse movimento de redescoberta do fomento como importante mecanismo 

de atuação estatal, as experiências internacionais relativas ao uso das contratações 

públicas como promoção de políticas públicas têm se expandido e diversificado nos 

últimos anos. 

 

Com efeito, não faltam exemplos de países que incorporaram, tanto em seus 

procedimentos de seleção, como em seus instrumentos contratuais, incentivos a 

finalidades cujo atingimento é considerado estratégico pela Administração Pública75. As 

práticas protecionistas à indústria e ao mercado nacional perdem sua posição de 

supremacia absoluta e, gradativamente, cedem lugar à inserção de fatores sociais e 

                                                                                                                                                                             

Ddicos%20para%20a%20moderniza%C3%A7%C3%A3o%20e%20transpar%C3%AAncia_Serie.pdf?s
equence=1&isAllowed=y. Acesso em: 16 mar. 2017. 

75 De acordo com as Nações Unidas, somam-se estratégias de licitações sustentáveis no Canadá, com a 
Política de Compras Verdes implementada em 2006, no Japão, com a publicação da Lei de Promoção às 
Contratações Verdes, em 2000, por meio da qual se tornou compulsória a implementação de práticas 
sustentáveis no Governo, contemplando já em 2005 cerca de 90% das contratações realizadas pelos 
órgãos centrais, e incentivou o setor privado a adotar a mesma postura; no México, que entre 2007-2012 
adotou um Plano de Desenvolvimento Nacional, buscando incorporar critérios sociais e ambientais em 
suas contratações; na China, que a partir de 2007, passou a conceder preferência na aquisição de 
produtos listados como favoráveis ao meio ambiente, dentre outros. in UNITED NATIONS. 
Sustainable Development Innovation Briefs. New York (EUA), issue 5, august 2008, p. 5. Disponível 
em: https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=70&menu=1841. 
Acesso em: 10 out. 2017. 
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ambientais nas contratações públicas, principalmente após a concepção e a propagação do 

desenvolvimento sustentável. 

 

Definir, portanto, neste contexto diversificado de práticas de fomento, aquelas que 

podem trazer contribuições à experiência brasileira e a partir das quais poderá se inspirar 

para realizar mudanças voltadas ao seu aprimoramento não é uma tarefa fácil. Requer um 

verdadeiro esforço acadêmico na medida em que a escolha de determinadas políticas 

internacionais e sua posterior análise no estudo ora conduzido, longe de se propor um 

estudo aprofundado de legislação comparada, deve atentar para as distinções tanto de 

sistema jurídico, como de circunstâncias econômicas, políticas e sociais atinentes a cada 

país. A par de todas essas dificuldades, o estudo da experiência internacional se faz 

valioso, na medida em que, dentre outras diretrizes, poderá apontar eventuais desvios já 

enfrentados e os meios encontrados para superá-los. 

 

Atentando-se a esses fatores, escolheu-se três principais experiências a serem 

estudadas nos próximos subitens, as quais conjugadas fornecem uma interessante e 

convergente proposta de evolução das práticas brasileiras.  

 

A primeira experiência estudada diz respeito àquela conduzida, lentamente, a partir 

da solidificação do tema no cerne jurisprudencial, no âmbito da União Europeia. A 

escolha da experiência comunitária europeia se deve a dois fatores: o primeiro, pela 

disseminação que o fomento licitatório teve nos últimos anos, mesmo diante de uma 

regulamentação uniforme e centralizada nos normativos comunitários, que, nem sempre, 

se encontra alinhada às inúmeras particularidades e diferenças relativas aos países que a 

constituem; segundo, pela disciplina legal que atualmente rege os contratos e os processos 

licitatórios no Brasil, fortemente influenciada pela matriz francesa76, que atualmente se 

depara com o desafio de englobar estes novos fatores socioambientais, veiculados na 

normativa comunitária, em sua prática administrativa. 

 

A segunda experiência é aquela vivenciada pelo ordenamento norte-americano. O 

sistema jurídico adotado (common law) difere essencialmente do vigente no Brasil, assim 

como o status atual de desenvolvimento econômico e social de referido país. A análise da 

                                                           
76 Nesse sentido, vide: DE ALMEIDA, Fernando D. M. Contrato Administrativo. São Paulo: Quartier 

Latin, 2012, P. 198. 
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experiência norte-americana deve ser conduzida, portanto, com acrescida cautela. Sua 

relevância, porém, se confirma tanto na consolidação histórica de sua prática – na qual as 

contratações públicas têm sido utilizadas como forma de incentivo desde 1844 –, como na 

formulação de políticas de proteção e desenvolvimento da indústria nacional que 

inspiraram, sobremaneira, a prática brasileira, notadamente a política da margem de 

preferência para os produtos nacionais, contida na Lei nº 12.349/2010.  

 

Por fim, propõe-se a análise das políticas desenvolvidas no âmbito da África do Sul. 

Celebrada como um dos países líderes na implementação da sustentabilidade em suas 

contratações internas, a África do Sul, em termos de fomento, destacou-se pela criação de 

um complexo sistema de incentivos direcionados à inclusão social de pessoas em situação 

de desfavorecimento, decorrentes, sobretudo, da experiência histórica do apartheid. 

Apesar de também possuir um sistema jurídico distinto daquele adotado no Brasil, a 

contribuição de sua experiência se concretiza tanto pelas sucessivas modificações que 

tiveram de ser realizadas – na política e no sistema de adjudicação público – para seu 

aprimoramento. 

 

1.3.1. UNIÃO EUROPEIA 

 

No âmbito da União Europeia, as licitações vinculadas ao fomento têm sido 

realizadas desde a década de 90, sendo fruto de uma lenta, porém, gradativa adaptação 

jurisprudencial às demandas públicas e à prática administrativa, seguida pela consequente 

evolução legislativa, medidas essas que foram progressivamente adotadas, concedendo 

legitimidade jurídica aos meios utilizados e incentivando o administrador público a 

modificar sua prática contratual77.  

 

Embora a definição quanto à legalidade da introdução de critérios sociais nos 

procedimentos competitivos já tivesse sido pontualmente submetida à apreciação do 

Tribunal de Justiça da União Europeia (“TJUE”) no caso Beentjes78, foi somente após a 

                                                           
77 PICHON, Frédéric. Le développement durable dans les marchés publics, une évolution complexe. 

Mémoire. Lyon: Université Lumière Lyon 2. 2006/2007, p. 10. 
78 Na ocasião, o Ministério da Agricultura dos Países Baixos publicou licitação com o objetivo de realizar 

obras públicas cujo conteúdo visava a privilegiar a contratação de mulheres e pessoas que estivessem 
desempregadas há muito tempo. O questionamento feito ao TJUE concentrou-se em dois pontos: (i) 
legalidade da introdução de cláusulas sociais como requisitos de critério de adjudicação e (ii) violação 
ao princípio da isonomia. Em seu posicionamento, o TJUE entendeu que tal exigência não poderia ser 
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Rio-92 que a introdução de práticas sustentáveis ganhou maiores proporções, sendo 

incorporadas pelos países da União Europeia de distintas formas em suas contratações 

internas e exigindo, por consequência, que o TJUE apreciasse e efetivamente se 

manifestasse quanto à legalidade de tal instrumento e as limitações eventualmente que 

deveriam ser observadas pelos países em sua prática. 

 

Em um dos principais precedentes relativos ao tema, o caso Concordia em 2002, o 

TJUE julgou, no âmbito de uma licitação para a contratação da gestão da rede de 

autocarros públicos na cidade de Helsínquia, na Finlândia, a legalidade dos critérios de 

adjudicação da “proposta mais vantajosa”, que, no caso, abrangiam: (i) o preço global 

pretendido pela exploração; (ii) a qualidade do material dos autocarros e (iii) a gestão da 

qualidade e do ambiente. A empresa Stagecoach Finland Oy Ab (posteriormente 

denominada Concordia Bus Finland Oy Ab), embora tivesse apresentado a proposta 

menos dispendiosa, foi preterida pela HKL-Bussiliikenne (HKL), que obteve melhor 

pontuação em virtude de sua proposta relativa à gestão ambiental. Diante do resultado, a 

Concordia interpôs recurso alegando que a disputa foi discriminatória, tendo em vista que 

ditos critérios de julgamento ambientais só poderiam ter sido cumpridos, dentre as 

empresas participantes da licitação, pela HKL.  

 

Em decisão paradigmática sobre o tema, considerada como referencial dos 

precedentes que se seguiram, o TJUE determinou que a utilização dos critérios ambientais 

para verificação da proposta mais vantajosa havia sido plenamente válida, uma vez que a 

Diretiva nº 92/50, então vigente com relação aos contratos públicos de serviços, não 

estabelecia rol taxativo quanto aos critérios que poderiam ser acolhidos pela entidade 

adjudicante. Ressaltou, porém, que não pode ser conferida liberdade incondicional aos 

órgãos públicos, devendo os critérios de adjudicação: (i) estar relacionados com o objeto 

da contratação; (ii) serem dotados de ampla publicidade e (iii) respeitarem os princípios 

fundamentais do direito comunitário, notadamente, o princípio da não discriminação. 

 

O que se observa da jurisprudência que foi se consolidando posteriormente é uma 

tendência do TJUE em incentivar a aplicação do fomento, concomitantemente com a 

                                                                                                                                                                             

classificada como mero requisito de qualificação técnica ou critério de julgamento das propostas, mas 
sim como uma efetiva condição de execução do próprio contrato. Em sendo assim, seria legítima a 
previsão de cláusulas sociais nos processos competitivos.  
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tentativa de delinear diretrizes que orientassem e uniformizassem tal utilização, o que 

estimulou que a Comissão Europeia iniciasse, concomitantemente, um processo de estudo 

da atualização das normas comunitárias sobre contratações públicas. 

 

Partindo de orientações gerais aos países-membros, consubstanciadas no 

Comunicado nº 2001/C-333/07 e no Comunicado nº 2001/C-333/0879, que introduziram 

as primeiras recomendações quanto à inclusão de critérios ambientais e sociais em suas 

licitações80, a última – e atual – etapa de modificação do regramento das contratações 

públicas foi introduzida pelas Diretivas nºs 2014/24 e 2014/25, para viabilizar a 

consecução dos objetivos de desenvolvimento inteligente, sustentável e inclusivo no 

âmbito da Estratégia Europa 202081, por meio da modernização das contratações públicas, 

da ampliação da eficiência da despesa pública e da participação de pequenas e médias 

empresas. Sintetizando o processo de evolução das normativas comunitárias sobre o tema, 

Maria João Estorninho ressalta: 

 

3.2. A génese e a evolução do Direito Europeu dos Contratos Públicos 
acompanharam o próprio processo de construção do mercado único europeu, 
assumindo-se abertamente, a partir de dada altura, o papel da regulação dos 
mercados públicos como instrumento de europeização e de realização de 
políticas públicas europeias (vd. governo eletrônico e políticas europeias em 
matéria de serviços públicos, coesão económica e social e proteção ambiental). 
E se a concorrência amiga do mercado norteou durante décadas o Direito 
Europeu dos Contratos Públicos, prevalecendo sobre os interesses públicos 
nacionais tradicionalmente mais relevantes em matéria de contratos públicos, 
há muito que o princípio da proteção da concorrência passou a ser matizado 
pelo princípio da eficiência e pelo princípio do best value for taxpayer’s money. 
As Diretivas de 2014 fazem-se eco dessa evolução e a respetiva transposição 
não pode ser desligada dos atuais programas europeus de fomento à inovação, à 
sustentabilidade, à inclusão social e ao crescimento económico.82 

                                                           
79 O Comunicado nº 2001/C-333/07 teve por objeto esclarecer as possibilidades, no quadro jurídico 

comunitário, de integrar aspectos ambientais nos contratos públicos, enquanto o Comunicado nº 
2001/C-333/08, aos aspectos sociais, ambos publicados em 28/11/2001, no Jornal Oficial da União 
Europeia. 

80 Em suma, foram delimitadas quatro etapas nas quais o fomento, ainda que não estivesse expressamente 
previsto, à época, nas diretivas europeias, pudesse ser oportunamente utilizado, a saber: (i) na definição 
do objeto; (ii) na seleção dos candidatos; (iii) na adjudicação dos contratos e, por fim, (iv) na execução 
dos contratos. 

81 Trata-se de uma política adotada pela União Europeia em 2010 com vistas ao aprimoramento de 5 
principais domínios até 2020: emprego, pesquisa e desenvolvimento, alterações climáticas/energia, 
educação e inclusão social e redução da pobreza. A esse respeito, vide: EUROPEAN COMISSION. 
Europe 2020 strategy. Disponível em: <http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-
nutshell/index_pt.htm>. Acesso em: 20 mar. 2017. 

82 ESTORNINHO, Maria J. A transposição das Diretivas europeias de 2014 e o Código dos Contratos 
Públicos: (1) por uma contratação pública sustentável e amiga do bem comum. In ESTORNINHO, 
Maria J. (Coord.). A transposição das Diretivas europeias de 2014 e o Código dos Contratos 
Públicos. Lisboa: Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, 2016, p. 10. Disponível em: 
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A Diretiva nº 2014/24 – à qual nos limitaremos na presente análise, por seu 

conteúdo relativo aos contratos administrativos dito tradicionais83 - esclarece, já em seus 

considerandos, que a atualização das normas comunitárias sobre contratações é 

decorrente do processo de diversificação das formas preconizadas pela ação pública, bem 

como da necessidade de conferir maior flexibilidade e modernização à seleção conduzida 

pelos entes estatais adjudicantes, visando a assegurar a utilização eficiente dos recursos 

públicos, em paralelo com a promoção de um desenvolvimento inteligente, sustentável e 

inclusivo84. 

 

Especificamente no que concerne aos processos de adjudicação, as noções de 

fomento são contempladas em duas espécies de regras: (i) aquelas relativas à etapa 

preparatória e (ii) aquelas atinentes à seleção dos participantes e adjudicação dos 

contratos. 

 

Quanto à primeira espécie, a diretiva institui orientações destinadas a auxiliar na 

formulação dos documentos licitatórios e na definição do objeto a ser contratado. 

Corresponderia, em essência, à etapa denominada “fase interna”, pelos administrativas 

brasileiros, na qual ao administrador é dada a função de delinear o objeto e suas 

especificações fundamentais, para então estruturar a contratação pretendida. A introdução 

do fomento, em tal fase, de acordo com o disposto pela diretiva, pode englobar desde o 

estabelecimento de eventuais restrições à participação de ofertantes – como é o caso da 

contratação reservada, por meio da qual se possibilita a adjudicação de determinados 

contratos a entidades e operadores econômicos cujo objetivo envolva a integração social e 

profissional de pessoas com deficiência ou desfavorecidas (art. 20) -; até a definição 

estrita do objeto a ser licitado, nos quais o incentivo público poderá se materializar na 

                                                                                                                                                                             

https://www.icjp.pt/sites/default/files/publicacoes/files/e-book_diretivaseuropeias2014eccp_icjp-
cidp_0.pdf. Acesso em: 06 out. 2017. 

83 Enquanto a Diretiva nº 2014/EU/25 se propõe disciplinar os contratos públicos celebrados pelas 
entidades que operam no setor de água, energia, transporte e serviços postais e a Diretiva nº 2014/EU/23 
regulamenta os contratos de concessões de obras e serviços públicos, a Diretiva nº 2014/EU/24 se 
limitou aos contratos de aquisição, entendidos em seu sentido lato como quaisquer contratações que 
abarquem o fornecimento de bens, serviços e obras para o Poder Públicas (art. 1º), aproximando-se, 
assim, em termos de objeto, do regramento previsto pela Lei nº 8.666/93. 

84 Nos termos dispostos pelo Regulamento (UE) nº 1301/2013, que dispõe sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional. 
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forma das especificações técnicas do serviço ou bem (art. 42)85, ou, ainda, na exigência de 

certificados de normas ambientais (arts. 43 e 44)86. 

 

Já quanto à segunda espécie, o fomento concentrar-se-á nas disposições relativas 

aos critérios de seleção e os de adjudicação da melhor proposta (arts. 58 e 67, 

respectivamente). Nesse ponto, cumpre esclarecer que distintamente da denominação 

adotada pelo ordenamento brasileiro, em que os critérios de seleção constituem sinônimos 

dos critérios de adjudicação, no Direito comunitário europeu os critérios de seleção se 

referem às exigências de habilitação, capacidade econômico-financeira e técnico-

profissional, enquanto os critérios de adjudicação dizem respeito aos parâmetros que 

deverão ser observados pelo administrador na identificação da proposta mais vantajosa. 

Feita essa ressalva quanto à nomenclatura adotada, pode-se prosseguir com sua análise. 

 

Quanto aos critérios de seleção qualitativa, a diretiva estabelece hipóteses, 

denominadas de “motivos de exclusão”, nas quais se veda a participação de determinados 

agentes econômicos nos certames públicos, em caráter obrigatório ou facultativo. Os 

motivos de exclusão obrigatórios se dividem em duas subespécies: no primeiro caso, 

decorrem de sentença judicial transitada em julgado, cuja condenação englobe, dentre 

outros fatores, o trabalho infantil ou o tráfico de seres humanos87; a segunda subespécie 

se vincula à exclusão de agentes que não tenham cumprido suas obrigações em matéria de 

pagamento de impostos ou contribuições relativas à segurança social (art. 57). Apesar de 

se possibilitar, excepcionalmente, o afastamento de tal exclusão por razões imperiosas de 

interesse público, em ambos os casos, está-se diante do chamado fomento regulatório, 

mencionado nos itens anteriores, por meio das quais se objetivou privilegiar a contratação 

de agentes econômicos que cumpram regularmente com suas obrigações legais. 

 

Já quanto aos critérios de seleção stricto sensu, a diretiva determina que as 

exigências poderão estar relacionadas à: (i) habilitação; (ii) capacidade econômico e 

                                                           
85 O artigo 42 determina que as especificações técnicas poderão contemplar características ambientais, 

desde que os padrões sejam suficientemente precisos para permitir que os proponentes determinem o 
objeto da contratação e que a autoridade adjudicante possa proceder à contratação. 

86 Os artigos 43 e 44 dispõem sobre a possibilidade de exigência de rótulos ou relatórios de ensaio e 
certificações pelos documentos licitatórios, os quais poderão contemplar características específicas do 
ponto de vista ambiental e social. 

87 No âmbito do item 1, do art. 58, constam como hipóteses de exclusão obrigatória outros motivos como a 
participação em organização criminosa, infrações relacionadas a atividades terroristas, corrupção, fraude 
e branqueamento de capitais ou financiamento ao terrorismo. 
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financeira e (iii) capacidade técnica e profissional, de forma semelhante ao proposto em 

nosso regramento nacional. Admite-se que, em referida etapa procedimental, seja exigida 

a apresentação de certificados, emitidos por organismos independentes, que comprovem a 

satisfação de normas de qualidade, inclusive de acessibilidade para pessoas com 

deficiência, ou de gestão ambiental. Em ambos os casos, deve-se admitir que os agentes 

que comprovadamente não tiverem acesso aos referidos certificados, nem puderem 

solicitá-los em tempo hábil, possam comprovar que cumprem as normas de qualidade ou 

de gestão ambiental por outros meios (art. 62). Deve-se, adicionalmente, atentar para que, 

independentemente do critério de seleção escolhido, as exigências veiculadas pelo edital 

estejam ligadas e sejam proporcionais ao objeto do contrato (art. 58), regra esta fruto da 

consolidação das decisões da TJUE sobre o tema.  

 

Os critérios de adjudicação, por sua vez, ganham destaque na medida em que, a 

despeito de instituírem, como regra88, a adjudicação ao critério da proposta 

economicamente mais vantajosa, determina-se que a vantajosidade89 seja medida a partir 

de um critério de custo-eficácia, abrangendo fatores como o ciclo de vida dos bens90 e a 

melhor relação qualidade-preço – que, por sua vez, envolverá uma análise de aspectos 

qualitativos, ambientais e sociais.  

 

Ainda, como resultado da evolução jurisprudencial acima descrita, a diretiva é 

expressa em determinar que não se pode conferir ampla e ilimitada liberdade de escolha à 

autoridade adjudicante. Limita-se tal poder por meio, de um lado, da exigência de 

verificação efetiva das informações fornecidas pelos proponentes, de modo a confirmar 

sua exatidão e conformidade com as exigências editalícias e, de outro, da imposição de 

que os fatores de ponderação que serão atribuídos a cada um dos critérios relativos à 

apreciação do custo-eficácia sejam definidos no edital. É exemplificativo, nesse sentido, a 

ponderação por múltiplos critérios que foi utilizada em dois relevantes precedentes 

                                                           
88 Importante destacar que a diretiva, no art. 67, 2, possibilita que os Estados prevejam outros critérios de 

adjudicação além do preço ou custo. 
89 A expressão “vantajosidade” é um neologismo criado pela doutrina administrativa brasileira para se 

referir, em suma, à apreciação, realizada pela Administração Pública, quanto aos aspectos positivos 
vinculados a uma determinada proposta ou contratação. 

90 A diretiva estabelece que o cálculo do ciclo de vida abrangerá parte ou totalidade dos custos suportados 
pela autoridade adjudicante com relação: (i) à aquisição; (ii) à utilização (como consumo de energia e 
outros recursos); (iii) à manutenção e (iv) ao fim de vida, como recolhimento e reciclagem, além dos 
custos referentes a externalidades ambientais relacionadas ao produto ou serviço (art. 68).  
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franceses, citados pelos órgãos europeus como paradigmas nas compras sustentáveis91: a 

compra de produtos de limpeza para as escolas de Venelle92 e a compra de uniformes 

sustentáveis para o Ministério da Defesa93, nos quais se conferiu um peso de 20% aos 

fatores ambientais em contraposição aos demais critérios de adjudicação (técnica e 

preço). 

 

1.3.2. ESTADOS UNIDOS 

 

A experiência registrada nos Estados Unidos, em termos de fomento licitatório e 

sua disciplina jurídica, representa um contraste interessante àquele verificado nos países 

de tradição romanística. 

 

Nos Estados Unidos, a autonomia concedida aos Estados federados para disciplinar 

e regulamentar os procedimentos relativos às suas respectivas contratações públicas é 

ampla. Há, assim, duas ordens de contratações que coexistem: aquelas realizadas em 

âmbito federal, que estão sujeitas ao Federal Acquisition Regulation (“FAR”), e as locais, 

relativas a cada Estado federado, baseadas em regras especificamente elaboradas pelos 

entes aos quais se relacionam.  

 

Ainda no âmbito federal, mesmo havendo a FAR para orientar, de forma geral, as 

diretrizes a serem observadas nas contratações federais, garante-se a autonomia dos 

órgãos e entidades federais (denominadas, amplamente, no direito norte-americano, de 

“federal agencies”) para modificar e complementar aspectos procedimentais particulares 

de seu ramo de atuação. 

 

                                                           
91 EUROPEAN COMISSION. GPP – Green Public Procurement: a collection of good practices. 

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012. Disponível em: 
<http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/GPP_Good_Practices_Brochure.pdf>  Acesso em: 10 mar. 
2017. 

92 A licitação de Venelles teve por objetivo adquirir produtos de limpeza para as escolas públicas. 
Estabeleceu-se que os proponentes deveriam entregar relatório contendo as características de todos os 
produtos a serem fornecidos e, para fins de critério de adjudicação, a performance ambiental foi 
considerada em um percentual de 20%.  

93 Em processo licitatório publicado em 2010 o Ministério da Defesa pretendia adquirir dois lotes de 
uniforme por um período de 3 anos. Para tanto, incluiu critério ambientais nas especificações técnicas 
(lote 1 – impossibilidade de utilização de substâncias tóxicas; lote 2 – o cotton utilizado deveria se 
produzido organicamente) e nos critérios de adjudicação (no percentual de 20%). 
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Assim, observa-se que, distintamente do caso brasileiro, em que existe um 

regramento que se propõe geral e nacional, aplicável às contratações realizadas pelos 

Estados e Municípios, aos quais resta autonomia apenas para complementar as normas 

gerais, nos Estados Unidos as disposições constantes no FAR podem ser flexibilizadas, de 

acordo com as particularidades e circunstâncias nas quais se submetem os órgãos 

adjudicantes.  

 

Tal ressalva é necessária na medida em que, para fins desse trabalho, focar-se-á, por 

um critério de relevância histórica e procedimental, apenas nas lições a serem extraídas 

do FAR quanto às políticas socioeconômicas nele contidas. Nesse sentido, observa-se 

que, a par de um reconhecimento tardio do Direito Administrativo como ramo 

autônomo94, o papel indutivo exercido pelas contratações públicas tem sido, há muito, 

promovido pelo governo federal norte-americano e não tardou a se consolidar em seu 

ordenamento jurídico. Assim, remonta-se ao ano de 1844 os primeiros relatos de 

normativos que objetivavam privilegiar o mercado nacional, regulamentação essa que 

posteriormente se concentrou, na década de 3095, no Buy American Act, por meio do qual 

se firmou a preferência, a ser concedida pelos órgãos federais em seus procedimentos de 

seleção, aos produtos nacionais fabricados no território dos Estados Unidos. 

 

Trata-se de uma das políticas mais significativas em âmbito interno e, 

principalmente, externo – que é substancialmente pautado nos embates políticos 

decorrentes da relutância do Estado norte-americano em celebrar tratados de comércio 

internacional ou anuir com cláusulas que possam comprometer a prática protecionista do 

mercado nacional96 – que foi, como já mencionado, a base para a formulação brasileira da 

política de margens de preferência nacionais, instituída por meio da Lei nº 12.349/2010. 

 

De acordo com referida política, as contratações realizadas pelos órgãos federais – 

incluindo as aquisições de suprimentos e de materiais de construção - deverão dar 

preferência para os produtos nacionais, assim compreendidos aqueles que preencham 

                                                           
94 MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. 3 ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2017, p. 51. 
95 Há relatos, porém, que remontam ao ano de 1844 a primeira legislação existente acerca do incentivo à 

compra doméstica. Vide: MCCRUDDEN, Christopher. Buying social justice: equality, government 
procurement and legal change. Oxford University Press, 2007, p. 41. 

96 Apesar disso, existem tratados comerciais celebrados entre os Estados Unidos e outros países, que 
conferem caráter uniforme aos bens deles decorrentes no que concerne às preferências nas contratações 
públicas realizadas pelo governo norte-americano. 
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duas séries de fatores: o primeiro exige que o produto tenha sido produzido no território 

norte-americano e, o segundo, determina que ao menos 50% dos componentes utilizados 

em sua produção deverão ser nacionais.  

 

Referida preferência somente não será aplicável em cinco hipóteses claramente 

delineadas: (i) quando a aquisição doméstica for contrária ao interesse público 

pretendido; (ii) no caso de indisponibilidade dos bens requeridos em âmbito nacional; (iii) 

nos casos em que o valor do produto nacional for manifestamente irrazoável, assim 

considerado aquele que ultrapassar a proposta de menor valor internacional mesmo após a 

adição de percentual de 6% (ou, no caso das microempresas, de 12%); (iv) quando a 

finalidade for a revenda do produto (para os casos de aquisição de suprimentos) ou a 

entidade adjudicante assim requerer (para os casos de compras de materiais de 

construção) e (v) quando a contratação envolver bens relativos à tecnologia da 

informação (seções 25.202 e 25.103 do FAR).  

 

Atualmente, as políticas de incentivo, disciplinadas em âmbito federal, vão além 

das preferências de caráter nacional e se relacionam, em essência, aos mais variados 

aspectos concernentes ao desenvolvimento social, ambiental e econômico: abrangendo 

desde o incentivo à efetivação dos direitos trabalhistas (Application of Labor Laws to 

Government Acquisitions) e à contratação de microempresas (Small Business Program97), 

até a promoção da sustentabilidade ambiental e à inovação tecnológica (Environmentally 

Preferable Purchasing Program).  

 

Concentradas no âmbito do Subcapítulo D, da FAR, as políticas de fomento têm em 

comum a forma pela qual são estruturadas e reguladas no texto normativo. Como regra, a 

FAR veicula as seguintes informações principais relativas a cada uma das políticas: (i) a 

descrição do escopo pretendido; (ii) a identificação das autoridades governamentais 

                                                           
97 Importante ressaltar que o Programa de Pequenos Negócios vai além de nossa política nacional e 

engloba, além das microempresas tradicionais, microempresas localizadas em regiões historicamente 
subutilizadas (HUBzones) e microempresas geridas por mulheres, veteranos de guerra ou, ainda, pessoas 
em situações de desvantagem social e econômica (como negros, hispânicos, indígenas e asiáticos). 
Ainda, o programa enfoca em três principais diretrizes: (i) promover o desenvolvimento de tais 
pequenos negócios por meio de uma estudo e acompanhamento constante pela agência especificamente 
designada para tanto. (ii) determinar políticas menores a partir das quais as contratações públicas serão 
direcionadas (perfazendo uma análise de custo-benefício quanto aos grupos mais adequados para se 
fomentar em cada caso); (iii) definir as hipóteses em que deverá se privilegiar compras reservadas a 
microempresas e ou o incentivo à sua subcontratação. 
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responsáveis pela introdução e pelo acompanhamento da política; (iii) a descrição das 

principais definições dos termos técnicos; (iv) a delimitação da política pública e, por fim, 

(v) as ações e os programas, vinculados a tal política, que deverão ser observados nas 

contratações públicas.  

 

Verifica-se, portanto, que, no âmbito das políticas de fomento norte-americanas, 

concede-se uma atenção especial aos aspectos referentes ao planejamento e estruturação 

das ações a serem executadas com vistas ao atingimento de tais interesses públicos. Essa 

preocupação se traduz, na fase inicial, pela objetividade e detalhamento conferidos ao 

regramento geral incorporado ao FAR, que regerá a política pública, e, na fase de 

execução, por meio da previsão de órgão administrativo responsável pelo 

acompanhamento dos resultados, elaboração de relatórios periódicos e propositura de 

modificações destinadas a corrigir eventuais falhas estruturais identificadas.  

 

1.3.3. ÁFRICA DO SUL 

 

Na África do Sul o fomento licitatório ganhou particular relevância no que concerne 

à viabilização de medidas que pudessem mitigar os efeitos econômicos e sociais 

decorrentes do período do apartheid.  

 

Com efeito, após 1994, o país passou por um processo de redemocratização e 

enfrentou a dificuldade de unificar internamente duas facetas econômicas paralelamente 

existentes: de um lado, o setor econômico “mainstream”, liderado por uma minoria social 

(13%), em contraposição com um setor emergente equivalente a 87% da população, 

caracterizado por médias, pequenas e micro empresas, cujo controle era detido por grupos 

historicamente em desvantagem (“HDI”)98. 

 

Nesse cenário, o procedimento de seleção dos contratados pelo Estado, que, até 

1994 era guiado unicamente a partir do critério de menor preço99, é, então, alterado de 

                                                           
98 TURLEY, Laura; OSHANI, Perera. Implementing Sustainable Public Procurement in South Africa: 

where to start. Manitoba (Canadá): International Institute for Sustainable Development. 2014, p. 7. 
Disponível em: www.iisd.org. Acesso em: 14 out. 2017. 

99 BOLTON, Phoebe. Government procurement as a policy tool in South Africa. Journal of Public 
Procurement, v. 6, n. 3, 2006, p. 201. 
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modo a contemplar expressamente a concretização de políticas públicas direcionadas aos 

HDIs. 

 

De modo pioneiro, a Constituição sul-africana de 1996 passa a prever, além dos 

princípios gerais que devem reger o procedimento para as contratações públicas – as 

quais devem ser pautadas em um sistema justo, isonômico, transparente, competitivo e 

econômico -, que os órgãos e instituição estatais implementem políticas públicas, seja por 

meio de uma alocação preferencial dos contratos a determinadas categorias, seja pela 

proteção e o incentivo às pessoas ou categorias de pessoas que estejam em desvantagem 

decorrente de discriminação injusta100 (seção 217). Por fim, a Constituição previu que 

caberá à legislação nacional definir o arcabouço jurídico a ser aplicado na implementação 

de tais políticas. 

 

Note-se que, embora anteriormente à previsão supramencionada já existissem 

políticas com a finalidade de privilegiar setores desfavorecidos ou estratégicos101, foi 

somente a partir da ascensão a preceito constitucional que as políticas públicas 

viabilizadas por meio das contratações estatais ganharam força. 

 

O arcabouço jurídico foi posteriormente viabilizado por meio da publicação da 

Preferential Procurement Policy Framework Act (“PPPFA”), regulamentado em 2003 

pela Preferential Procurement Policy Framework Regulation (“Regulamento da 

PPPFA”), que instituiu as regras relativas à concessão de preferência à contratação de 

empresas detidas por HDIs. A política, de caráter mandatório para os órgãos 

governamentais, compreendia a avaliação das propostas apresentadas pelas empresas em 

conformidade com um sistema de pontuação (também chamado de pontos da B-BEEE). 

                                                           
100 São pessoas desfavorecidas, de acordo com o Regulamento do PPPFA: “(1) who, due to the apartheid 

policy that had been in place, had no franchise in national elections prior to the introduction of the 
Constitution of the Republic of South Africa, 1983 (Act No 110 of 1983) or the Constitution of the 
Republic of South Africa, 1993 (Act No 200 of 1993) (“the Interim Constitution”); and/or (2) who is a 
female; and/or (3) who has a disability, provided that a person who obtained South African citizenship 
on or after the coming effect of the Interim Constitution, is deemed not to be an HDI.” 

101 Como é o caso do Plano dos Dez Pontos, criado em 1995 pelo Ministério das Finanças e Obras 
Públicas, para viabilizar contratações estratégicas que acomodassem o Programa de Reconstrução e 
Desenvolvimento (RDP) e a instituição do Livro Verde sobre Reforma das Contratações Públicas, em 
1997, que teve por objetivo dar continuidade às metas propostas no Plano dos Dez Pontos, quanto à 
simplificação dos procedimentos, facilitar o acesso às informações públicas, fragmentação das 
contratações de forma a privilegiar o ingresso de pequenas empresas e adjudicação de propostas sob 
critérios relacionados ao desenvolvimento. BOLTON, Phoebe. Government procurement as a policy 
tool in South Africa. Journal of Public Procurement, v. 6, n. 3, 2006, p. 204/205. 
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Assim, a depender do valor do contrato, poderia ser aplicado um sistema de 80/20, em 

que 80 pontos eram atribuídos a critérios econômicos, enquanto 20 eram destinados a 

avaliar os aspectos de inclusão social cumpridos pela empresa, ou 90/10. Observa-se, 

portanto, que o fator econômico se manteve como o critério principal a ser avaliado nas 

contratações, a despeito do incentivo à inclusão social. 

 

Embora, inicialmente, para fins de cômputo dos pontos sociais, fossem utilizados 

como critérios à detenção de participação societária e à presença nos órgãos de 

administração da sociedade por pessoas HDIs, as fraudes e distorções, verificadas nos 

anos subsequentes102, resultaram na necessidade de incorporação de aspectos adicionais 

de identificação do cumprimento das metas de inclusão social, fundamentados em 7 

pilares principais: (i) participação societária; (ii) administração; (iii) isonomia trabalhista; 

(iv) desenvolvimento de habilidades; (v) compras preferenciais; (vi) desenvolvimento 

empresarial; (viii) desenvolvimento socioeconômico.  

 

Ainda, em 2010, a regulação referente ao procedimento de seleções dos contratados 

foi simplificado, de modo a reduzir as fraudes e assegurar maior transparência, passando 

a concentrar a escolha em duas únicas etapas: a primeira, relativa à análise operacional da 

empresa, abrangendo especificações técnicas103 – que, embora não seja obrigatória, 

demanda que os órgãos que não a realizem apresentem os fundamentos justificadamente -

, e a segunda abrangendo a avaliação da proposta apresentada, na qual será inserido o 

critério de pontuação acima descrito. O procedimento, então, se resume às seguintes 

etapas: 

 

Figura 01 – Etapas do Processo Licitatório na África do Sul 

                                                           
102 Ibid., p. 212. 
103 De acordo com o International Institute for Sustainable Development (“IISD”), por meio de tais 

especificações possibilita-se, ainda, que sejam incluídas exigências relativas ao atendimento de aspectos 
ambientais, como durabilidade, reciclagem e eficiência energética, contanto que as autoridades 
governamentais possam precisar, de forma suficiente, as exigências a serem cumpridas, as quais serão 
levadas em consideração na adjudicação do contrato. Vide: TURLEY, Laura; OSHANI, Perera. 
Implementing Sustainable Public Procurement in South Africa: where to start. Manitoba (Canadá): 
International Institute for Sustainable Development. 2014, p. 17. Disponível em: www.iisd.org. Acesso 
em: 14 out. 2017. 



 

Fonte: 

 

Em atenção à relevância das 

sociais, o governo sul-africano ampliou suas políticas públicas, a pa

promovidas no Regulamento do PPPFA em 2011, de forma a atualmente contemplar, 

além da inclusão social de pessoas desfavorecidas, três outras ações prioritárias: (i) a 

política de desenvolvimento da indústria nacional, o qual estabelece

nos quais as licitações públicas poderão ser restritas à contratação de produtos e serviços 

nacionais; (ii) a política de sustentabilidade ambiental e (iii) o combate à corrupção das 

contratações públicas.  

 

1.3.4. PRINCIPAIS REFLEXÕES EXTRAÍDAS DA EXPER

 

A partir do estudo dos dispositivos atualmente existentes na legislação estrangeira 

acerca do fomento licitatório e, com as ressalvas de praxe em atenção às distinções que 

devem ser observadas em virtude das circun

quais se encontra inserido cada país, é possível extrair, em linhas gerais, quatro principais 

                                                          
104 Op. cit. 

Fonte: Tradução de Porteous and Naudé (2012)104 

Em atenção à relevância das contratações públicas na promoção de ditos aspectos 

africano ampliou suas políticas públicas, a partir de modificações 

Regulamento do PPPFA em 2011, de forma a atualmente contemplar, 

além da inclusão social de pessoas desfavorecidas, três outras ações prioritárias: (i) a 

política de desenvolvimento da indústria nacional, o qual estabelece setores estratégicos 

nos quais as licitações públicas poderão ser restritas à contratação de produtos e serviços 

nacionais; (ii) a política de sustentabilidade ambiental e (iii) o combate à corrupção das 

S EXTRAÍDAS DA EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL

A partir do estudo dos dispositivos atualmente existentes na legislação estrangeira 

acerca do fomento licitatório e, com as ressalvas de praxe em atenção às distinções que 

devem ser observadas em virtude das circunstâncias sociais, políticas e econômicas nas 

quais se encontra inserido cada país, é possível extrair, em linhas gerais, quatro principais 
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Regulamento do PPPFA em 2011, de forma a atualmente contemplar, 

além da inclusão social de pessoas desfavorecidas, três outras ações prioritárias: (i) a 

setores estratégicos 

nos quais as licitações públicas poderão ser restritas à contratação de produtos e serviços 

nacionais; (ii) a política de sustentabilidade ambiental e (iii) o combate à corrupção das 

IÊNCIA INTERNACIONAL 

A partir do estudo dos dispositivos atualmente existentes na legislação estrangeira 

acerca do fomento licitatório e, com as ressalvas de praxe em atenção às distinções que 

stâncias sociais, políticas e econômicas nas 

quais se encontra inserido cada país, é possível extrair, em linhas gerais, quatro principais 
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reflexões de aprimoramento que podem ser transportadas para as licitações brasileiras, 

sem a necessidade de modificação expressa do texto legal atualmente vigente. 

 

A primeira diz respeito ao planejamento das políticas públicas. Tal como 

estruturado no ordenamento norte-americano, o fomento, embora consista em uma 

política de incentivo, não afasta a necessidade de que sua estruturação seja objeto de 

detida análise pelo Estado antes da implementação prática e de acompanhamento 

constante no decorrer do período executório. Nesse sentido, a concretização da política 

deve vir conjugada com a previsão dos órgãos responsáveis por sua supervisão e 

aprimoramento; das metas a serem atingidas em prazos previamente estipulados; das 

ações que serão executadas para sua viabilização. Todos esses aspectos, embora possam 

ser incorporados às práticas brasileiras, têm tido pouca aplicabilidade nas políticas 

estruturadas nos últimos anos – como será visto nos próximos capítulos -, seja nos 

instrumentos normativos que formalizam a política, mas nem sempre atendem aos 

requisitos de completude e clareza dos aspectos que a compõem, seja pela ausência de um 

efetivo acompanhamento propositivo – a par daquela fiscalização meramente formal 

realizada pelos órgãos de controle – que permita verificar os resultados, positivos ou 

negativos, da política e alocar eficientemente os recursos públicos a ela vinculados.  

 

A segunda lição extraída corresponde à necessidade de encadeamento entre as 

variáveis sociais e ambientais introduzidas e o objeto a ser contratado. Esta lição se 

alinha à experiência jurisprudencial europeia no sentido de limitar a liberdade conferida 

aos órgãos públicos na introdução do fomento licitatório. Com efeito, a licitação pode 

atender a finalidades outras a par do mero abastecimento dos bens e serviços da máquina 

estatal. Sua introdução, no entanto, deve ser dotada de ampla publicidade, não ferir os 

princípios comunitários relativos à transparência e isonomia e essencialmente guardar 

relação com o objeto a ser contratado. Permite-se a confluência dos distintos critérios de 

adjudicação, mantendo-se, porém, o âmago da função licitatória, qual seja, o de 

selecionar a melhor proposta disponível para atender aquele específico objetivo de 

contratação da Administração Pública. Esta limitação, embora já antecipada pelo 

legislador nacional, que vedou a definição de critérios de preferência ou distinção, que 

tenham por fundamento naturalidade, sede ou domicilio dos licitantes ou qualquer outra 
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circunstância que seja impertinente ou irrelevante para o objeto do contrato105, impõe uma 

atenção constante do legislador e do administrador na implementação das políticas de 

fomento. 

 

Quanto à adjudicação, os normativos comunitários europeus e sul-africanos nos 

ensinam que a proposta mais vantajosa não corresponde necessariamente ao menor 

preço, porém, o fator econômico se mantém como um aspecto relevante na identificação 

da melhor proposta. Em efeito, fica evidente que os procedimentos de seleção não mais 

consideram unicamente o menor preço em sua avaliação, no entanto, os aspectos sociais e 

ambientais devem ser introduzidos com parcimônia, analisados em ponderação com os 

critérios econômicos106. Esta ponderação se concretiza tanto na legislação sul-africana, 

por meio da adoção de sistema de pontuação pré-definido em conformidade com os 

valores contratados – deixando, porém, autonomia ao administrador para definir como 

funcionará a atribuição de referidos pontos -, como na experiência europeia, na definição 

nos documentos licitatórios dos percentuais a serem conferidos a cada critério de 

adjudicação. Em ambos os casos, porém, exige-se a objetividade na definição dos 

elementos que serão avaliados, bem como o estabelecimento prévio dos percentuais que 

serão aplicáveis a cada fator, de modo a evitar possíveis subjetivismos na escolha da 

melhor proposta. 

 

Por fim, a quarta e último lição compreende a expansão do uso das especificações 

técnicas como instrumento do fomento licitatório. Como visto em todos os exemplos 

analisados, as especificações técnicas desempenham um papel relevante, seja na definição 

                                                           
105 O artigo 3º, §1, inciso I admite que haja critérios de discriminação não relacionados com o objeto da 

contratação nos casos previstos nos parágrafos 5º a 12º, envolvendo a margem de preferência federal, as 
licitações exclusivas para bens e serviços com tecnologia produzida no país e os processos para 
aquisição de bens e serviços de informática e automação, previstos na Lei Federal nº 8.248/91. 

106 Nesse sentido, é consolidada a jurisprudência da África do Sul: “(...)Even though price is no longer the 
only criterion for the award of government contracts, it remains, and should remain, the most important 
criteria. The court in Cash Paymaster Services (Pty) Ltd v Eastern Cape Province and Others 1999 (1) 
SA 324 (Ck) emphasised this notion. The tender board awarded a contract to a tenderer who quoted 
approximately R200 million more than other tenderers and justified the award on the ground of factors 
related to the RDP. The court held that using procurement as a policy tool is vital but its use should not 
be elevated to such a degree that it goes further than even that which the government intended it to be 
(p. 351D-E). It is unsound to award a contract to a tenderer who quotes approximately R200 million 
more than other tenderers and to justify this on ideological grounds. The use of procurement as a policy 
tool does notsupersede other considerations such as fairness and competitiveness. The court set aside 
the award of the tender and ordered that new tenders be called for.” BOLTON, Phoebe. Government 
procurement as a policy tool in South Africa. Journal of Public Procurement, v. 6, n. 3, 2006, p. 
207/208. 



65 
 

 
 

de exigências que permeiam a análise do ciclo de vida do produto e/ou do serviço a ser 

contratado e, portanto, permitem a introdução de rótulos e certificações ambientais, seja 

pela importância conferida aos dispositivos na garantia de uma contratação de qualidade, 

eficiente e eficaz, em conformidade com as demandas públicas atuais. Referido 

instrumento, apesar de previsto em nosso ordenamento jurídico, com exceção de 

especificações ambientais, ainda tem sido pouco incorporado na prática brasileira, 

restando seu potencial subutilizado.  

 

As lições acima destacadas a partir da experiência internacional já antecipam 

algumas das características – e, também dos riscos - que permeiam a prática do fomento 

em nosso ordenamento jurídico. Para que se obtenha, porém, uma compreensão integral 

da atual conjuntura da prática brasileira, faz-se necessário percorrermos, inicialmente, seu 

panorama normativo. 

 

1.4. O FOMENTO NAS LICITAÇÕES BRASILEIRAS: PANORAMA NORMATIVO 

 

O emprego das técnicas de fomento com o objetivo de propiciar a intervenção do 

Estado no domínio econômico não é recente. O que se modificou, com o decorrer dos 

anos, foram, em essência, os instrumentos utilizados para consubstanciá-lo, que se 

expandiram e modernizaram, dando-se preferência, contemporaneamente, aos meios 

jurídicos e econômicos. A associação entre contratações públicas e fomento acompanha 

esse movimento de redescoberta e amadurecimento institucional.  

 

Desde o marco inicial do regramento das licitações públicas, consubstanciado no 

Código de Contabilidade da União, já se preveem medidas com o objetivo de favorecer 

determinados setores ou agentes considerados estratégicos. O Código de Contabilidade, 

cuja aplicação restringia-se às licitações federais (à época denominadas concorrências 

públicas), determinava que a proposta mais barata seria, como regra, o critério de 

julgamento adotado, podendo, porém, ser excepcionada por outras preferências 

estabelecidas previamente no edital (art. 51, §1º). Além dessa possibilidade de inserir 

critérios de preferência específicos para cada contratação, o Decreto nº 15.783/1922, que 

detalhou as normas procedimentais das concorrências públicas, instituiu que, como regra 

geral, em todos os fornecimentos, deveriam ter preferência de contratação os proponentes 

nacionais (art. 742). 
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Após um período em que o favorecimento dos proponentes nacionais foi excluído 

do regramento geral de licitações (Decreto-lei nº 200/67), a aplicação do fomento foi 

novamente retomada, agora em âmbito nacional, pelo Decreto-lei nº 2.300/86. Além de 

assegurar a preferência de contratação aos bens e serviços produzidos em território 

nacional, desde que observadas as condições de satisfação de especificação de 

desempenho e de qualidade, de prazo de entrega e de garantia (art. 3º, §2º), o fomento à 

indústria nacional adicionalmente se materializou por meio da exigência de que, no caso 

de concorrências internacionais, as empresas estrangeiras sem funcionamento no pais 

cumprissem índices de nacionalização do objeto do contrato, cujo percentual seria 

definido pela autoridade adjudicante (art. 25, §10º). 

 

A retomada ao fomento nacional não foi, porém, o único incentivo público previsto 

no texto normativo. Iniciou-se, nesse sentido, a utilização da dispensa de licitação para 

privilegiar a concessão de direito real de uso a entidades assistenciais (art. 15, §1º) e as 

contratações realizadas pela União cuja finalidade fosse a intervenção no domínio 

econômico para regulação de preços e normalização do abastecimento (art. 22, VIII), 

fomento, esse, de caráter regulatório. 

 

Importante destacar, porém, que o regramento do Decreto-lei teve uma preocupação 

especial em garantir a isonomia entre os proponentes, a probidade e a publicidade, de 

modo a evitar subjetivismos e arbitrariedade nas escolhas administrativas e dotar de maior 

transparência o procedimento. Nesse sentido, foi expressa sua exposição de motivos: 

 

5. O princípio da licitação, que este projeto consagra como norma reitora da 
atividade administrativa, reflete as exigências da ordem democrática, que 
impõe a observância estrita dos postulados da igualdade, da probidade e da 
publicidade. 
 
6. O projeto, com o objetivo de proporcionar idênticas oportunidades a todos, 
não tolera a formulação de quaisquer cláusulas ou a inclusão de quaisquer 
condições que, pelo caráter seletivo e discriminatório de que se revistam, 
comprometam, restrinjam ou frustrem a competitividade ínsita ao procedimento 
licitatório. [...] 
 
7. A probidade administrativa configura outro valor constitucionalmente 
assegurado, cuja intangibilidade incube ao Poder Público. [...] O projeto 
restringe, em função do interesse público, o discricionarismo do administrador 
e veda-lhe, atento à exigência de moralidade administrativa, que adote medidas 
cuja implementação desvie-se dos objetivos para os quais a Administração 
Pública foi instituída.  
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8. Outro princípio fundamental, regedor do procedimento licitatório e da 
própria atividade administrativa, é o da publicidade, que atua como requisito 
de eficácia da atividade estatal. A necessidade, reconhecida pelo projeto, de 
transparência absoluta na formulação, condução e execução dos  negócios 
públicos, especialmente os de caráter obrigacional, impõe a publicidade ampla 
da licitação, em todas as suas fases procedimentais. [...] [negritos nossos]107 

 
Seguindo essa proposta, vedou-se a inclusão nos documentos editalícios de 

previsões cujo teor, de qualquer forma, comprometesse, restringisse ou frustrasse o 

caráter competitivo do processo licitatório ou, ainda, estabelecesse preferências ou 

distinções em razão de naturalidade, sede ou domicílio dos licitantes (art. 3º, §1º). 

Buscou-se, portanto, em limitar a autonomia do administrador na elaboração do edital de 

licitação e, por consequência, na definição de instrumentos do fomento licitatório. 

Objetivou-se, ainda, evitar que visando a privilegiar licitantes locais e/ou estaduais, 

restasse prejudicado o princípio federativo e a busca pela superação das desigualdades 

regionais, preocupação já veiculada na Emenda Constitucional nº 01/69 e que 

posteriormente se manteve na redação atual do regramento das licitações.  

 

A despeito das previsões acima elencadas, foi somente a partir da edição da Lei nº 

8.666/93 que o fomento efetivamente ganhou maior repercussão e se expandiu na prática 

administrativa brasileira. 

 

Logo após a edição da lei, impulsionadas pela proposta de maior complexização das 

regras procedimentais e pelo receio inicial das disposições de índole punitiva108, as 

políticas públicas de fomento, de cunho nacional, foram implementadas por meio da 

facilitação relativa ao procedimento de contratação, viabilizada pela dispensa da licitação. 

 

Assim, das hipóteses inicialmente previstas no artigo 24, quando da edição da Lei 

nº 8.666/93, direcionadas a, essencialmente, afastar o dever de licitar em situações que, na 

classificação proposta por Marçal Justen Filho, representassem um desequilíbrio nos 

custos econômico ou temporal ou, ainda, uma ausência de potencialidade de benefícios109, 

                                                           
107 CONGRESSO NACIONAL, Exposição de motivos, Diário do Congresso Nacional, 2/9/1987, Página 

476. 
108 MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Licitações e Contratos: uma retrospectiva crítica da legislação. In: 

DALLARI, Adilson Abreu et al (Coord.). Tratado de direito administrativo. v. 2. São Paulo: Saraiva, 
2013, p. 472. 

109 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14 ed. São 
Paulo: Dialetica, 2010, p. 301. 
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somaram-se situações nas quais o legislador passou a privilegiar uma função 

extraeconômica da licitação. Nessa seara, à exceção do permissivo amplo, de caráter 

regulatório, que autoriza a União a intervir no domínio econômico quando necessário 

para regular preços ou normalizar o abastecimento – que já era previsto no regramento 

anterior -, o que realmente prevaleceu foram as políticas de fomento pontuais, 

direcionadas ao incentivo de setores estrategicamente selecionados, conforme pontua o 

estudo conduzido pelo Ministério da Justiça: 

 

A partir de então [1994], dos 11 casos de dispensa de licitação previstos na Lei 
8.666/1993, apenas dois não eram de incentivo. Todos os demais tinham por 
finalidade última promover o desenvolvimento de alguma atividade ou 
instituição específica. Interessante observar que, doravante, os dispositivos 
passaram a ser facilmente visualizados em seus correspondentes contextos de 
política pública. Assim, as seguintes políticas públicas ensejaram a criação de 
novas hipóteses de dispensa na Lei de Licitações: Política de Incentivo à 
Inovação e Pesquisa Tecnológica (Lei 10.973/2004); Política de Consórcios 
Públicos (Lei 11.107/2005); Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS (Lei 11.484/2007); 
Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura 
Familiar e Reforma Agrária – PNATER (Lei 12.188/2010); Política de 
Desenvolvimento Nacional Sustentável (Lei 12.349/2010) e Programa 
Nacional de Apoio à Atenção Oncológica – PRONON (Lei 12.715/2012).110 

 

Somam-se, ainda, as hipóteses de dispensa previstas no artigo 17, dentre as quais se 

destacam aquelas direcionadas a facilitar a legitimação da posse nos termos da Lei no 

6.383/1976 e a alienação, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou 

permissão de uso de bens relacionados a programas habitacionais ou de regularização 

fundiária de interesse social (inciso I, alíneas ‘f’ a ‘h’). 

 

Além das previsões relativas à dispensa de licitação, que não pararam de se 

expandir desde a edição da Lei nº 8.666/93, dando prosseguimento ao incentivo à 

indústria nacional, previu-se, como critério de desempate, a preferência aos bens e 

serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional.  

 

A regra se alinhava à previsão constante no então artigo 171 da Constituição 

Federal, que determinava a preferência de contratação à empresa brasileira de capital 

nacional, assim compreendida aquela cujo controle efetivo111 estivesse em caráter 

                                                           
110 CENTRO DE PESQUISAS JURÍDICAS APLICADAS. Relatório Final de Pesquisa de Compras 

Públicas Sustentáveis. Brasília, Fundação Getúlio Vargas, 2013, p. 183/184. 
111 A Constituição conceituava controle efetivo como titularidade da maioria do capital votante e o 

exercício, de fato e de direito, do poder decisório para gerir suas atividades (art. 171, II). 
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permanente sob titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes 

no país ou de entidades de direito público interno. Com os questionamentos surgidos 

quanto à violação do princípio da isonomia e à efetividade da política de preferência 

proposta112, ocorre a revogação da preferência pela Emenda Constitucional nº 06/1995 e, 

por consequência, o dispositivo constante na Lei nº 8.666/93 deixa de ser aplicado, sendo 

retomado como instrumento de fomento apenas anos mais tarde, com a introdução da 

preferência aos bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que invistam em 

pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. 

 

Apesar de sua reduzida aplicabilidade prática – que será melhor analisada nos 

próximos capítulos – a previsão de critérios de desempate não se restringiu, porém, ao 

setor de tecnologia e inovação. Em 2010, com a Lei nº 12.349, inclui-se a preferência aos 

produtos e serviços produzidos no país e produzidos ou prestados por empresas brasileiras 

e, por fim, em 2015, foi introduzido a mais recente preferência destinada às empresas que 

comprovem o cumprimento de reserva de cargos, prevista em lei, para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação113. 

 

Embora a Lei nº 8.666/93 já fizesse referência, ainda que superficialmente, ao uso 

das contratações públicas como mecanismo de incentivo ao setor privado, foi somente a 

partir de 2006, com a introdução do fomento às microempresas e empresas de pequeno 

porte, que o enfoque se direciona e se intensifica no âmbito das licitações públicas 

propriamente ditas, distanciando-se da tradição, até então consolidada, do fomento por 

meio simplesmente da dispensa de licitação.  

 

                                                           
112 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14 ed. São 

Paulo: Dialetica, 2010, p. 90. 
113 Apesar de se ter orientado a análise do dispositivo legal a partir das sucessivas modificações ocorridas 

no decorrer dos anos, o parágrafo 2º estabelece que os critérios de preferência devem ser analisados, de 
forma sucessiva, na seguinte ordem: I - produzidos no País; II - produzidos ou prestados por empresas 
brasileiras; III - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 
de tecnologia no país; IV - produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de 
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social 
e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 
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Inaugurando distintos aspectos procedimentais, a Lei Complementar nº 123/2006 

reintroduz o conceito de “empate ficto”114, possibilita que os editais exijam a 

subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte, institui a divisão da 

licitação em lotes a elas destinados exclusivamente. Em suma, estabelece uma série de 

instrumentos, focados no processo de seleção do Estado, destinados a facilitar e a 

incentivar não apenas a efetiva participação de tal setor de mercado, mas, em efeito, a 

adjudicação de contratos públicos e a destinação dos recursos deles decorrentes. 

 

Em linha com tal evolução, em 2010, por meio da modificação proposta pela Lei 

Federal nº 12.349, o desenvolvimento nacional sustentável é inserido, ao lado da 

isonomia e da proposta mais vantajosa, como um dos objetivos das licitações públicas. 

Embora não seja essencialmente um marco normativo e existam, ainda, controvérsias 

quanto à sua alocação dentre os objetivos atinentes à licitação, a introdução do conceito 

foi um importante passo no reconhecimento do papel desempenhado pelas licitações 

públicas quanto à promoção de políticas sociais, econômicas e ambientais. Com efeito, 

toda a discussão, acadêmica e jurisprudencial, decorrentes de tal modificação legislativa, 

colocaram nova luz sob a ideia de proposta mais vantajosa, que passa, gradualmente, a 

incorporar outros atributos para além da mera análise econômica de preço115. 

 

Tanto é assim que se verificou, nos anos posteriores, uma expansão do uso do 

fomento, contemplada não apenas na ampliação quantitativa de seu uso, mas na 

diversificação e na exploração de novas técnicas e instrumentos, moldadas para atender as 

demandas sociais e o perfil das políticas públicas instituídas.  

 

Um dos mais significativos e relevantes exemplos compreende o RDC, introduzido 

pela Lei nº 12.642, que incorporou o fomento às metas de desenvolvimento sustentável e 

à inovação tecnológica em suas mais distintas facetas. De pronto, verifica-se que o 

                                                           
114 A ideia de empate ficto já era prevista, em âmbito federal, pelo Decreto nº 1.070/1994, o qual disciplinou 

a contratação de bens e serviços de informática e automação pela Administração Federal. 
115 Vale ressaltar a opinião de Jéssica Acocella e Juliana Rangel: “Todavia, o sentido da Lei 8.666/1993 – 

que consiste no estatuto geral das licitações e contratos administrativos – adquiriu novos e ampliados 
contornos com a inclusão expressa, pela referida lei, da promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável como um dos objetivos da licitação. Consequentemente, a proposta mais vantajosa para a 
Administração Pública deixaria de ser aquela que demonstre ter a melhor relação direta “custo-
benefício” pelo aspecto estritamente financeiro, passando a ser a que também possa propiciar, mesmo 
que a longo prazo, benefícios sociais, ambientais e econômicos duradouros para o país.” In 
ACOCELLA, Jéssica. RANGEL, Juliana C.C. O papel regulatório e de fomento das licitações públicas. 
Revista do BNDES, Rio de Janeiro, n. 40, dez. 2013, p. 281. 
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regramento enfatiza, dentre as diretrizes a serem globalmente observadas nos processos 

de seleção, que a busca de maior vantagem à Administração Pública deve levar em 

consideração todos os custos e benefícios, diretos e indiretos, econômicos, sociais e 

ambientais relativos à contratação pretendida (art. 3). 

 

Ao especificar o procedimento a ser observado, o RDC introduz medidas de 

incentivo em todas as etapas do processo licitatório: na definição do objeto e da espécie 

de contrato a ser licitado, instituindo uma nova modalidade contratual, mais flexível, com 

alocação de riscos complexa, direcionada a estimular as atividades de inovação 

tecnológica (art. 9); na especificação técnica, fase na qual se possibilita a exigência de 

certificados de qualidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o 

aspecto ambiental (art. 7, III); na etapa de julgamento das propostas, os quais, além dos 

critérios tradicionais constantes na Lei nº 8.666 – menor preço, técnica, técnica e preço, 

maior lance – passam a contemplar a maior oferta de preço e o maior retorno econômico, 

incorporando-se, ainda, no âmbito do critério de menor preço, a obrigatoriedade de que o 

menor dispêndio considere despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e 

impacto ambiental, privilegiando, assim, que outros fatores da cadeia produtiva sejam 

levados em consideração (arts. 18 e 19).   

 

O regramento do RDC se aproxima, em alguma medida, daquele constante na 

Diretiva nº 2014/24, da União Europeia, ao viabilizar distintos instrumentos que podem 

ser utilizados pelo Estado para materializar o fomento estatal. O procedimento é 

inteiramente permeado por medidas que tem por objetivo tornar a escolha pública mais 

complexa, ao incorporar parâmetros objetivos e critérios de julgamento que introduzem 

uma comparação mais global das propostas (como o ciclo de vida e a análise quanto à 

durabilidade, qualidade e manutenção do bem ou serviços) e, ao mesmo tempo, mais 

coerente com os objetivos gerais buscados pelo país, nos termos concebidos no art. 3º da 

Constituição. 

 

Além dos regramentos acima, especificamente direcionados a regulamentar o 

processo licitatório, a referência ao uso das contratações públicas como instrumentos para 

viabilização de políticas públicas específicas passou a ser elemento cada vez mais 

constante na legislação nacional. 
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Assim, a fim de privilegiar o desenvolvimento sustentável, a par das políticas 

direcionadas especificamente à esfera federal116, iniciativas mais amplas, com contornos 

nacionais, timidamente, começam a se estruturar, como foi o caso da delimitação, dentre 

os objetivos da Política Nacional da Biodiversidade, de medida destinada ao estímulo do 

uso de certificação de produtos, processos, empresas, órgãos do governo e outras formas 

de organização produtivas, relacionadas com a utilização sustentável da biodiversidade, 

inclusive mediante as compras governamentais (Decreto nº 4.339/2002)117 e da Política 

Nacional sobre Mudança do Clima, instituída pela Lei nº 12.187/2009, que enumerou, 

como um de seus instrumentos, o estabelecimento de critérios de preferência de caráter 

ambiental nas licitações e concorrências públicas (art. 6, XII). 

 

Ainda, no setor de defesa, a Lei nº 12.598/12 regulamentou procedimento licitatório 

específico a ser observado nas contratações de produtos e sistemas de defesa. Além da 

possibilidade de se estabelecer restrições na licitação com relação aos participantes 

(empresas estratégicas de defesa - art. 3º, §1, I) e ao objeto licitado (compra ou 

contratação de produtos ou sistemas de defesa produzidos ou desenvolvidos no país ou 

que utilize insumos ou inovação nacionais - art. 3º,§1, II), referida lei previu ainda a 

possibilidade de exigência da transferência do conhecimento tecnológico empregado (art. 

3º, §1, III) e o estabelecimento de percentuais mínimos de agregação de conteúdo 

nacional (art. 3º, §6). 

 

Outro exemplo é o fomento à agricultura familiar. De acordo com a Lei nº 11.947, 

de 16 de junho de 2009, serão repassados aos Estados e aos Municípios, de acordo com o 

número de alunos matriculados nas unidades escolares, recursos financeiros do Fundo 

                                                           
116 É o caso, por exemplo, do Decreto 2.783/98, que, adotando orientação da Convenção de Viena para a 

Proteção da Camada de Ozônio e do Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada 
de Ozônio – SDO, vedou a aquisição, em âmbito federal, de bens e produtos que contenham ou façam 
uso das substâncias SDO. 

117 Nesse aspecto leciona Irene Nohara: “Em suma, da análise do movimento de transformação paulatina 
da legislação rumo à sustentabilidade das licitações, pode-se concluir que: inicialmente houve o 
impacto da legislação ambiental nas compras governamentais; posteriormente, tal impacto serviu como 
um relevante ingrediente para a percepção de que as regras de licitação também poderiam ser 
utilizadas não apenas para assegurar o singelo cumprimento da legislação ambiental pelo Poder 
Público, dentro da noção de atuação do Estado pelo controle e/ou fiscalização de suas práticas, mas 
principalmente para que o Estado pusesse em ação o seu papel indutor de comportamentos no 
mercado, estimulando, a partir da gestão planejada de seu poder de compra, o oferecimento de 
produtos e serviços inovadoramente sustentáveis” NOHARA, Irene P. Compras verdes e a promoção da 
sustentabilidade em licitações. MARQUES NETO, Floriano de A. P.; DE ALMEIDA, Fernando D.; 
NOHARA, Irene P.; MARRARA, Thiago (Org.). Direito e administração pública: Estudos em 
homenagem à Maria Sylvia Zanella Di Pietro. São Paulo: Atlas, 2013, p. 856. 
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Nacional de Desenvolvimento da Educação (“FNDE”), os quais deverão ser destinados à 

aquisição de produtos alimentícios. Dentre os recursos repassados, o percentual mínimo 

de 30% (trinta por cento) deverá ser destinado à aquisição de gêneros alimentícios 

produzidos diretamente pela agricultura familiar ou pelo empreendedor familiar rural e 

suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades 

indígenas e as comunidades quilombolas (artigo 14). 

 

Embora seja possível a realização de dispensa de licitação, a lei prevê que, caso o 

Estado ou o Município opte por realizar procedimento competitivo, deverá ser priorizada 

a contratação de tais produtores frente a outros possíveis licitantes, seguindo-se, ainda, 

uma ordem de preferência com relação à origem do produto (local, territorial, regional e, 

por fim, nacional).  

 

Percebe-se, portanto, que não faltam exemplos na legislação acerca da utilização do 

procedimento licitatório como forma de fomento a interesses públicos. Embora a 

regulamentação tenha se expandido consideravelmente nos últimos anos, permanecem, 

ainda, alguns questionamentos com relação aos métodos de definição, estruturação e 

aplicação adequada das licitações públicas. 

 

A principal dificuldade em se delinear a evolução normativa do fomento licitatório 

está assentada no fato de inexistir, propriamente, um marco regulatório de referido 

instituto no ordenamento brasileiro. Distintamente do que ocorreu na Espanha, em que o 

fomento, em suas diversas modalidades, foi disciplinado em instrumento normativo 

centralizado, a regulamentação do tema no Brasil é esparsa e pontual, o que dificulta, de 

um lado, o trabalho do administrador – e dos próprios órgãos de controle - quanto à 

observância dos limites atinentes ao fomento e sua aplicação prática e, de outro, do 

mercado, que frente à insegurança jurídica se vê, muitas vezes, desestimulado a investir 

em determinados setores fomentados, antes de ter certeza quanto à durabilidade da 

política e às diretrizes fixadas quanto ao seu controle. É justamente por esse motivo que é 

essencial a análise do estágio atual das práticas brasileiras de fomento licitatório para que, 

ao final do presente trabalho, a visão conjugada dos elementos estudados permita a 

identificação dos principais riscos que assolam a atuação fomentadora da Administração 

Pública e as possíveis propostas para seu aprimoramento. 

 



74 
 

 
 

  



75 
 

 
 

CAPÍTULO 2 - A ESTRUTURAÇÃO DAS POLÍTICAS DE FOMENTO 

LICITATÓRIO 

 

Uma vez superadas as questões teóricas, relativas à delimitação conceitual e ao 

panorama normativo nacional, faz-se necessário um aprofundamento das técnicas 

concernentes à estruturação de tal instituto. Para tanto, propõe-se desenvolver quatro 

principais questões relativas à implementação do fomento nas licitações, a saber: (i) 

quem é o ente competente para instituir tais políticas e modificar o regramento licitatório, 

consubstanciado na análise das competências constitucionais materiais e legislativas; (ii) 

qual objeto pode ser fomentado; (iii) quando o fomento pode ser aplicado, permeando os 

conceitos de vinculação e discricionariedade e, por fim, (iv) como as licitações públicas 

podem ser concretizadas como instrumento do incentivo à viabilização de interesses 

sociais. 

 

2.1. COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E FOMENTO 

 

O tema da repartição de competências foi, por meio de uma complexa estrutura118, 

disciplinado pela Constituição Federal de 1988. O objetivo precípuo do constituinte, ao 

formular referida repartição, era assegurar a preservação do equilíbrio e, por 

consequência, da autonomia entre os entes componentes da Federação, reduzindo o 

caráter centralizador conferido à esfera federal nas constituições anteriores119. 

 

                                                           
118 De acordo com José dos Santos Carvalho Filho, o modelo constitucional brasileiro foi, em grande 

medida, influenciado pela Constituição Alemã, que mescla as técnicas tradicionais de repartição 
exclusiva de competências com formas de composição mais entrelaçadas, que buscam compatibilizar a 
autonomia dos distintos entes federados. Nesse sentido, explica: “A nossa Constituição adota esse 
sistema complexo que busca realizar o equilíbrio federativo, por meio de uma repartição de 
competências que se fundamenta na técnica da enumeração dos poderes da União (arts. 21 e 22), com 
poderes remanescentes para os Estados (art. 25, §1º) e poderes definidos indicativamente para os 
Municípios (art. 30), mas combina, com essa reserva de campos específicos (nem sempre exclusivos, 
mas apenas privativos), possibilidades de delegação (art. 22, parágrafo único), áreas comuns em que se 
preveem atuações paralelas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23) e setores 
concorrentes entre União e Estados em que a competência para estabelecer políticas gerais, diretrizes 
gerais ou normas gerais cabe à União, enquanto se defere aos Estados e até aos Municípios a 
competência suplementar.” [itálicos do autor] DA SILVA, José A. Curso de direito constitucional 
positivo. 32 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p. 479. 

119ALMEIDA, Fernanda D. M. Competências na constituição de 1998. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 
61. 
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A relevância da análise das competências constitucionais é ampliada frente às 

particularidades do federalismo brasileiro, o qual, a partir de 1988120, passou a contemplar 

expressamente os Municípios na qualidade de entes componentes da federação121. 

 

Soma-se a esse fato a natureza sui generis do Distrito Federal, ao qual a 

Constituição de 1988 outorgou competências, de caráter material e legislativo, atribuídas 

originariamente tanto aos Estados como aos Municípios.  

 

A definição, portanto, do ente federado que poderá criar novas formas de incentivo 

deverá levar em consideração esta complexa e singular organização político-

administrativa da federação brasileira.  

 

Nessa linha, o tema deverá ser analisado a partir de uma dupla perspectiva: (i) de 

um lado, pretende-se verificar qual ente seria competente para executar as ações 

relacionadas a determinado setor ou agente e, portanto, para definir o objeto do fomento, 

fator esse que será abordado por meio do estudo das competências denominadas 

doutrinariamente materiais122 e (ii) de outro, considerando que o fomento, tal como se 

propôs a estudar no presente estudo, será implementado a partir da licitação, objetiva-se 

verificar qual a abrangência e o papel atribuído aos Estados e aos Municípios no que 

concerne à regulamentação de normas licitatórias frente à competência legislativa 

privativa da União para a definição de normas gerais sobre a matéria. 

 

2.1.1. COMPETÊNCIA MATERIAL E INSTITUIÇÃO DO FOMENTO 

 

                                                           
120 Fernanda Dias Menezes de Almeida, por sua vez, entende que, salvo restrições episódicas, os 

Municípios já tinham autonomia desde a Carta de 1981. Cf. ibid., p. 96. 
121 A posição predominante na doutrina constitucionalista se consolidou no sentido de considerar os 

Municípios como entidades federadas. Ainda assim, deve-se ressaltar que há doutrinadores de renome, 
como José Afonso da Silva, que, inclusive, participou do processo de elaboração da presente 
Constituição Federal, que expressamente rejeitam essa tese: “(...) Foi equívoco do constituinte incluir os 
Municípios como componente da federação. Município é divisão política do Estado-membro. E agora 
temos uma federação de Municípios e Estados, ou uma federação de Estados? Faltam outros elementos 
para a caracterização de federação de Municípios. A solução é: Município é um componente da 
federação mas não entidade federativa. (...)”. DA SILVA, José A. Curso de direito constitucional 
positivo. 32 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p. 101. 

122 A despeito da existência de distintas nomenclaturas presentes na doutrina, adotou-se no presente estudo 
a expressão “competência material” para se referir às matérias acerca das quais caberá aos entes 
federados realizar distintas atividades de execução (incluindo, conforme previsto no texto 
constitucional, “prover”, “autorizar”, “promover”, dentre outros), atribuídas pela Constituição de 1998 
nos artigos 21, 23, 25 §2 e 30, inciso V. 
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Antes de introduzir o estudo das competências constitucionais materiais, faz-se 

necessário realizar uma ressalva quanto à possibilidade de aplicação do fomento pelos 

distintos entes federados. 

 

O fomento, como já abordado anteriormente neste estudo, constitui forma de 

intervenção estatal no domínio econômico e, como tal, se encontra elencado no capítulo 

da ordem econômica e financeira da Constituição Federal de 1988123. Nesse sentido, o 

artigo 174 estabelece que, como agente normativo e regulador da atividade econômica, o 

Estado poderá exercer funções de fiscalização (relacionadas à regulação e ao poder de 

polícia), incentivo (vinculadas ao fomento) e planejamento. 

 

Note-se que o constituinte tratou de enumerar em tal artigo os distintos mecanismos 

à disposição do Poder Público para realizar a intervenção direta e indireta no domínio 

econômico, cabendo questionar se estariam compreendidos em tal competência todos os 

entes federados ou apenas a União, na qualidade de representante do Estado-nação e de 

interlocutora dos interesses de caráter nacional. 

 

Acerca do tema, Fernanda Dias Menezes entende que as funções de fiscalização, 

incentivo e planejamento, previstas no artigo 174, são atribuídas exclusivamente à União, 

por sua posição de proeminência no cenário nacional. De acordo com a autora, tal 

posicionamento decorre da interpretação conjugada entre o §1 do mesmo artigo, o qual 

estabelece que as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional 

equilibrado deverão incorporar e compatibilizar os planos nacionais e regionais de 

desenvolvimento, com aquela prevista no artigo 21, inciso IX, que atribui competência 

privativa à União para elaboração de tais planos nacionais e regionais de 

desenvolvimento124: 

 

Art. 174. [...] § 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do 
desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os 
planos nacionais e regionais de desenvolvimento. 
 
Art. 21. Compete à União: 

                                                           
123 Note-se que o artigo 174 contém uma das principais referências à utilização do mecanismo de fomento 

pelo Estado, muito embora haja menção em diversos outros dispositivos constitucionais, sendo, em tais 
casos, mencionadas políticas específicas de fomento a determinados setores ou agentes. 

124ALMEIDA, Fernanda D. M. Competências na constituição de 1998. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 
74. 
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[...] IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do 
território e de desenvolvimento econômico e social; [negritos nossos] 

 

Ao analisar o artigo 174, Fernanda Dias Menezes de Almeida teve por enfoque a 

abrangência nacional que a fiscalização, o fomento e, principalmente, o planejamento 

devem ter. Razão não foge à constitucionalista, uma vez que, como regra, as políticas de 

fomento serão preferencialmente instituídas em âmbito nacional, de forma a privilegiar, 

em caráter uniforme, um determinado setor ou política.  

 

Tal interpretação, porém, não deve afastar por completo a possibilidade de os outros 

entes federados instituírem políticas de fomento próprias e, indo além, utilizarem o 

fomento como mecanismo pontual de incentivo a interesses públicos, conforme suas 

necessidades regionais e locais. Pelo contrário, a descentralização, respeitada a repartição 

de competências constitucionais e a isonomia entre as esferas federativas125, deve ser, em 

muitas situações, estimulada.  

 

Nesse mesmo sentido se encontra a posição de Floriano Peixoto de Azevedo 

Marques Neto, para o qual a expressão “Estado” prevista no artigo 174 deve ser 

compreendido como referência às três esferas federativas, cabendo a todos os entes 

exercer a regulação e a normatização da atividade econômica, inclusive por meio da 

função fomentadora126. 

 

                                                           
125 Deve ser conferida especial atenção à preservação da isonomia entre as esferas federativas, uma vez que 

as políticas de fomento instituídas não podem ser utilizadas como forma de atração de determinado ente 
federado em detrimento dos demais, tal como ocorreu nas situações de guerra fiscal, já vivenciadas pelo 
Brasil. No âmbito das contratações públicas, merece destaque o julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 3.583-5/PR pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se discutiu a 
inconstitucionalidade da lei que impôs a obrigatoriedade de aquisição, por parte da Administração 
Pública, de veículos produzidos no Estado do Paraná. Na ocasião, o Ministro Relator Cezar Peluso 
destacou: “Privar fabricantes de veículos automotores de participarem de licitações pelo só fato de 
manter unidades industriais noutro Estado significa ruidosa discriminação, atentatória a específica 
regra constitucional de isonomia. Não se identifica, na restrição normativa, nenhuma critério técnico 
nem econômico capaz de qualificar a exigência como necessário à garantia de cumprimento das 
obrigações; o quesito do local de produção é de todo em todo irrelevante para fins de habilitação e 
julgamento em licitação de veículos. Seu único alcance está em apertar o universo dos concorrentes 
potenciais, favorecendo, sem nenhuma razão lógico-jurídica, os que tenham, no Estado do Paraná, a 
sede industrial, em dano secundário, mas não menos relevante no caso, das empresas que, ainda 
quando a tenham alhures, possam oferecer iguais veículos em condições mais vantajosas, as quais 
evitariam o grave dano primário a que a fórmula expõe a administração e os interesses públicos, 
decisivos na hipótese.” (ADI nº 3.583-5, Rel.-Min. Cezar Peluso, Plenário, 21.02.2008). 

126 MARQUES NETO, Floriano P. M. Fomento. In KLEIN, Aline L.; MARQUES NETO, Floriano P. de A. 
Funções administrativas do Estado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pp. 405/508, p. 465. 
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Destaque-se que o fomento, na qualidade de mecanismo de intervenção, 

conjuntamente à regulação, ao poder de polícia e aos serviços públicos, é posto à 

disposição do Estado (aqui entendido em sua acepção ampla) a fim de exercer suas 

funções públicas. Assim, deve ser compreendido como meio propriamente considerado, 

não se confundindo com o objeto da prestação estatal, este, sim, atinente às competências 

materiais.  

 

Seguindo essa linha, a Constituição Federal, de modo a preservar o equilíbrio 

federativo, adotou duas abordagens distintas para definir as obrigações de cada membro 

da federação no que concerne às competências materiais: de um lado, enumerou as 

competências atribuídas, em caráter exclusivo, ao seu respectivo ente e, de outro, 

partilhou a responsabilidade pela implementação e execução de matérias cuja relevância 

ou cumprimento127 demandassem uma atuação conjugada dos entes federados. 

 

Quanto às competências de caráter exclusivo, o artigo 21 definiu as matérias que, 

seja por sua ingerência no âmbito internacional (incisos I e II128), seja por sua pertinência 

ao poder central (inciso V129) ou a necessidade de uniformização em seu tratamento 

(incisos VII, V, XI e XII130), deveriam originariamente ser atribuídas à União.  

 

Ainda em caráter exclusivo, a Constituição Federal previu a competência dos 

Estados para explorar os serviços locais de gás canalizado (artigo 25, §2) e dos 

                                                           
127 ALMEIDA, Fernanda D. M. Competências na constituição de 1998. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 

113. 
128 "Art. 21 (...) I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais; 
 II - declarar a guerra e celebrar a paz;" 
129 "V - decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal;" 
130 VII - emitir moeda; 
 X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional; 
 XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de 

telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um 
órgão regulador e outros aspectos institucionais; 

 XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: 
 a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens;  
 b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em 

articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos; 
 c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária; 
 d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou 

que transponham os limites de Estado ou Território; 
 e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros; 
 f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;". 
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Municípios para prestar os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte 

coletivo (artigo 30, inciso V). 

 

Em tais situações, a verificação da possibilidade ou não de instituição da política de 

fomento será simplificada: bastará checar se a matéria foi, ou não, contemplada no rol de 

competências definidas exclusivamente para aquele determinado ente. 

 

Já as competências denominadas "comuns" abrangerão matérias que se refiram a ou 

afetem, de forma conjugada ou compartilhada, os interesses públicos federais, estaduais, 

distritais e municipais. O fomento, como meio de intervenção estatal que é, pode, como 

regra, ser utilizado para viabilização de todas as matérias compreendidas no rol do artigo 

23, no entanto, especificamente no papel subsidiário exercido no âmbito das licitações 

públicas, tem se destacado nas previsões destinadas ao incentivo à proteção do meio 

ambiente, ao desenvolvimento de tecnologia e inovação e à promoção de setores 

econômicos e sociais mais vulneráveis131. 

 

Destaque-se: a repartição, que se faz com relação às competências materiais, tem 

natureza horizontal e paralela, cabendo a todos os entes a atuação coordenada, sem que 

haja a prevalência, a princípio, de uma determinada esfera federativa em detrimento de 

outra132.  

 

Um exemplo dessa situação é a proteção conferida aos produtos de madeira de 

origem nativa nas aquisições realizadas pela Administração Pública do Estado e do 

Município de São Paulo.  

                                                           
131 É o caso, no âmbito das políticas nacionais, da Lei nº 12.349/2010, que instituiu as margens de 

preferência para os produtos nacionais visando a privilegiar o mercado interno e o desenvolvimento e 
inovação tecnológica do país; da Lei nº 11.445/2007, que instituiu as diretrizes para o setor de 
saneamento básico; da Lei nº 12.187/2009, que instituiu a política de mudanças climáticas; da Lei nº 
12.305/2010, que regulamentou a política nacional de resíduos sólidos, da Lei nº 10.973/2004, cujo 
objeto trata dos incentivos para a pesquisa e inovação; da Lei Complementar nº 123/2005, que 
regulamenta os benefícios relativos à microempresas e empresas de pequeno porte, dentre outros.  

132 Importante notar que alguns autores defendem que, embora as competências comuns envolvam, a 
princípio, uma atuação paralela de todos os integrantes da federação, alguns incisos do artigo 23 
demandariam a preponderância da União. Nesse sentido, explicita Angélica Guimarães: “"Apesar desta 
confusão semântica,  defendemos sob o escólio da interpretação sistêmica das normas constitucionais 
que tanto os Estados quanto os Municípios possuem competência própria de atuação, porém, em 
algumas matérias, como as dos incisos II, IV, VI, VIII do artigo 23 e incisos VI, VII e VIII, do artigo 24, 
da Carta de 1988, por exemplo, tais entes federados só poderão atuar suplementando ou 
complementando a norma federal". GUIMARÃES, Angélica. Competência municipal em matéria de 
licitações e contratos administrativos. Belo Horizonte: Editora Forum, 2003, p. 188. 



81 
 

 
 

 

No Estado de São Paulo, o Decreto nº 53.047/2008 instituiu sistema de cadastro, 

denominado “CADMADEIRA”, das empresas que comercializarem produtos ou 

subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira e que estejam em conformidade 

com as exigências técnicas e ambientais nele previstas. A fim de fomentar referido 

cadastramento, o decreto ainda estabelece que todas as licitações para compras e obras de 

engenharia realizadas pela Administração Pública deverão contemplar a exigência de 

apresentação do comprovante de inscrição da licitante no CADMADEIRA (artigos 7 e 8). 

 

No âmbito municipal, por sua vez, embora conste proteção à madeira de origem 

nativa, o procedimento e as exigências às quais estão submetidas as empresas municipais 

contém padrões bem menos rígidos. De acordo com o Decreto Municipal nº 48.325/2007, 

os editais de licitação deverão exigir a comprovação da procedência legal da madeira que 

vier a ser empregada, que deverá estar cadastrada perante o IBAMA, sem, no entanto, 

instituir sistema próprio de cadastramento, fiscalização e controle dos produtos.  

 

Assim, embora o objeto fomentado seja o mesmo, a competência comum para 

proteção ao meio ambiente autoriza que sejam concedidos distintos tratamentos ao tema 

nas esferas estadual e municipal.  

 

Uma dificuldade que se impõe, em tais competências comuns, consiste em 

promover a adequada ordenação da atuação conjugada entre os entes federados de modo 

que não haja desperdício de recursos decorrentes da sobreposição de medidas relativas a 

um mesmo objeto, nem lacunas no âmbito das atividades estatais prestadas. 

 

Em tese, a Constituição Federal antecipou referido questionamento e estabeleceu, 

como forma de solucioná-lo, no § 1º do artigo 23, que leis complementares fixariam as 

normas para a cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

considerando o equilíbrio do desenvolvimento e o bem-estar nacional. O objetivo, 

portanto, consistia em definir os exatos limites de atuação de cada esfera, com base em 

seus atributos administrativos e orçamentários, de modo a se alcançar os objetivos 
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comuns visados a partir do máximo aproveitamento das capacidades de cada integrante da 

federação133. 

 

Embora ainda não haja leis complementares para todas as matérias de natureza 

comum, a Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011, que definiu as 

diretrizes de cooperação a serem observadas com relação à proteção de paisagens naturais 

e do meio ambiente, ao combate à poluição e à preservação de florestas, fauna e flora, é 

um importante exemplo da necessidade de fixação de parâmetros e limites de atuação 

para cada ente. 

 

Assim, ao instituir uma política de fomento, as esferas federativas poderão planejar 

uma ação integrada e global ou, a depender da existência de instrumentos de cooperação, 

uma atuação fracionada e, ao mesmo tempo, compartilhada entre os poderes públicos 

diretamente afetados pela política que se objetiva implementar.  

 

Ainda, um último aspecto que deve ser abordado com relação às competências 

materiais compreende a eventual necessidade de normativização do fomento. Note-se 

que, sem prejuízo da competência legislativa atinente às licitações públicas, tema que será 

abordada no próximo tópico, é possível que a Administração Pública, ao promover o 

planejamento de uma determinada medida de fomento, entenda pertinente sua 

regulamentação em instrumento normativo a parte, de modo a viabilizar uma efetiva 

política pública de fomento e, nesse sentido, disciplinar os beneficiários, o prazo, os 

requisitos, entre outras concepções do objeto fomentado. 

 

Em tal situação, conjuntamente com a análise acerca da competência para executar 

o fomento, será essencial verificar se o ente federado possui capacidade legislativa 

relacionada à matéria. 

 

Como regra, as competências comuns materiais encontram-se correlacionadas ao 

rol de competências legislativas previstas na Constituição Federal. Assim, ao se estipular 

que o ente poderá executar uma determinada ação administrativa, prevê-se igualmente sua 

capacidade de regulamentar o tema. 

                                                           
133 ALMEIDA, Fernanda D. M. Competências na constituição de 1998. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 

118. 
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Ocorre, porém, que, embora as competências comuns não estejam submetidas a 

uma relação de hierarquia, há a prevalência de um caráter de supremacia da União com 

relação aos demais entes. Essa supremacia decorre tanto da correspondência entre muitas 

das competências materiais com as legislativas concorrentes – que, por sua vez, impõem a 

regulamentação, em caráter geral, pela União – como de sua previsão no âmbito da 

competência privativa da União (como é o caso da exploração dos recursos hídricos e 

minerais)134. Essa situação é demonstrada na tabela abaixo, que elenca os incisos 

previstos como competências materiais comuns, no art. 23, da Constituição Federal, 

paralelamente com as previsões relativas à delegação de competência legislativa 

concorrente e legislativa privativa da União: 

 

Tabela 01 - Correlação entre as Competências Constitucionais 
Competências Materiais 

Comuns 

(art. 23) 

Competência Legislativa 

Concorrente 

(art. 24) 

Competência Legislativa 

Privativa da União 

(art. 22) 

Guarda da CF, das leis, das 

instituições democráticas e do 

patrimônio público 

-- -- 

Saúde e assistência pública Há previsão (incisos XII e XIV) -- 

Proteção dos documentos, obras e 

bens de valor 

histórico/artístico/cultural, 

monumentos, paisagens naturais e 

sítios arqueológicos 

Há previsão (inciso VII) -- 

Meios de acesso à cultura, 

educação, tecnologia, pesquisa e 

inovação 

Há previsão (inciso IX) Há previsão indireta (incisos IV, 

XXIV e XXIX-

telecomunicações e 

radiodifusão, diretrizes à 

educação e propaganda 

comercial) 

                                                           
134 Esse é também o entendimento de Fernanda Dias Menezes de Almeida: "Mas o fato é que as leis 

complementares de que se espera a orientação sobre a forma concertada de atuação não poderão 
desatender as regras constitucionais de repartição de competência, que, estas sim, efetivamente 
comandam e limitam a colaboração na espécie (FERREIRA FILHO, 1990, v. I, 188). Referimo-nos, em 
particular, às regras de competências legislativa pelas quais se haverá de pautar a regulamentação 
normativa, que é pressuposto para o exercício das competências materiais comuns. Ora, essas regras 
sinalizam, no caso, para a preponderância da União ALMEIDA, Fernanda D. M. Competências na 
constituição de 1998. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 116-177. 
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Proteção ao meio ambiente e 

combate à poluição 

Há previsão (inciso VI) -- 

Preservação de florestas, fauna e 

flora 

Há previsão (inciso VI) -- 

Produção agropecuária e 

abastecimento alimentar 

-- -- 

Programas de construção de 

moradias e melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento 

básico 

-- -- 

Pobreza e fatores de marginalização 

social 

-- -- 

Registro, acompanhamento e 

fiscalização de concessões e 

explorações de recursos hídricos e 

minerais 

-- Há previsão indireta (incisos IV 

e XII – águas e recursos 

minerais) 

Política de educação para a 

segurança do trânsito 

-- Há previsão indireta (incisos IX 

-diretrizes da política nacional 

de transportes e XI – trânsito e 

transporte) 

Legenda “--": não há previsão expressa da competência 

 
 (Fonte: elaboração própria) 

 

Além de destacar essa preponderância da União, a tabela acima disposta também 

revela outra característica acerca da disposição das competências materiais: a 

identificação de temas que, embora previstos no rol de competências comuns, não foram 

expressamente designadas no âmbito da repartição legislativa.  

 

Para sanar tais lacunas, parte da doutrina constitucional135 defende a possibilidade 

de aplicação da teoria dos poderes implícitos, segundo a qual, ao outorgar competência 

para que um ente promova determinado interesse público, o constituinte delegou, 

implicitamente, os poderes para viabilizá-lo, compreendendo desde funções de 

fiscalização, até a normatização da matéria.  

 

                                                           
135 A esse respeito, vide: MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 15 ed. São Paulo: 

Malheiros, 2006, p. 131/132. CANOTILHO, José J.G. Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição. 3 ed. Coimbra: Almedina, 1999, p. 68-509 
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Assim, de acordo com tal doutrina, ainda que não prevista expressamente na 

delimitação das competências legislativas do ente, a regulamentação de determinada 

política de fomento poderá estar fundamentada em seu poder implícito de viabilizá-la. 

 

Em suma, analisando, em sua integralidade, as competências tal como definidas 

pela Constituição Federal de 1988, constatamos a existência de três possíveis situações: 

 

(i) Competência material prevista como competência legislativa 

concorrente: nessa primeira situação, a própria Constituição Federal define 

que caberá à União o estabelecimento de normas de caráter geral, restando 

aos Estados (e, por extensão, aos Municípios) suplementá-las em 

conformidade com suas respectivas peculiaridades. Ainda, inexistindo norma 

geral, os Estados adquirirão competência legislativa plena, podendo 

disciplinar de forma ampla todos os aspectos relacionados à matéria e ao seu 

exercício. Por fim, a previsão de regras gerais nacionais impõe sua 

observância às demais esferas, restando suspensa a eficácia de normas 

estaduais (ou, ainda, municipais) no que for contrário a referidas previsões. 

Um dos principais exemplos, nesse sentido, é o meio ambiente, cuja atuação 

conjugada dos entes federados no sentido de preservá-lo e protege-lo é, 

inclusive, objeto da Lei Complementar nº 140/2011. 

 

(ii) Competência material prevista como competência legislativa 

privativa da União: como regra, em tais casos caberá apenas à União 

regulamentar o tema, podendo, excepcionalmente, delegar aos Estados a 

possibilidade de legislar sobre temas específicos, mediante lei complementar 

(art. 22, § único, CF). Aos Estados, ainda, caberá complementar a legislação 

federal, restando vedado, porém, o exercício da competência legislativa plena, 

ainda que inexistente regulamentação federal sobre a matéria. Como é o caso, 

por exemplo, da Lei nº 11.445/2007, que institui diretrizes nacionais para o 

saneamento básico e define a política federal de saneamento.  

 

(iii) Competência material sem correspondência de competência 

legislativa: por fim, temos a situação em que a competência material não 

possui correspondência nas previsões legislativas. Embora ainda seja possível 
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estabelecer políticas nacionais, que deverão ser observadas pelos demais 

entes, não há vinculação à legislação federal, podendo os demais entes 

federados estabelecer sua própria regulamentação, ainda que conflitantes com 

aquela prevista no âmbito dos Estados e/ou da União (exceto quando se tratar 

de política de caráter nacional, que prevalecerá sob as demais em virtude da 

regra da predominância de interesses). Nessa situação, independentemente de 

um determinado ente federado já ter adotado medidas de fomento 

relacionadas a determinada matéria, é possível que outros entes também as 

prevejam e, conforme o caso, as ampliem ou até mesmo reduzam em sua 

respectiva esfera federativa. Um exemplo é o tema do abastecimento 

alimentar, no qual, para além de políticas nacionais (como o Programa de 

Aquisição de Alimentos - PAA e o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar - PNAE), verificam-se estratégicas regionais e locais (como é o caso, 

por exemplo, do Projeto Castanha-do-Brasil, no Amapá, que incentiva a 

produção e o consumo de referido produto na região136).  

 

2.1.2. COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS EM MATÉRIA DE LICITAÇÕES PÚBLICAS 

 

No item acima, pretendemos abordar a competência material para disciplinar e 

instituir medidas de fomento. Superados os deslindes quanto à definição do objeto do 

fomento, faz-se necessário focar em sua forma, que, por consequência, abrangerá a 

análise do modo pelo qual a competência legislativa sobre o tema das licitações públicas é 

tratada no âmbito da Constituição Federal de 1988 e a quais entes foi atribuído o dever de 

regulamentá-lo. A relevância de referido estudo se resume a responder dois principais 

questionamentos que permeiam a aplicação do fomento: (i) Em sendo competência da 

União a disciplina das normas gerais de licitações e contratos, podem os Estados e os 

Municípios complementá-las e, assim, introduzir regras específicas de fomento licitatório 

em sua esfera de atuação? (ii) Tendo a Constituição limitado a competência legislativa à 

definição de normas gerais, quais matérias do regramento da Lei nº 8.666/93 poderiam ser 

complementadas e, eventualmente, até inovadas no âmbito dos demais entes, no que 

                                                           
136 HADDAD, Camila J. BONELLI, Matheus F. Conexão Local - Ano II: Projeto Castanha-do-Brasil 

Amapá. 2006. Disponível em: http://gvpesquisa.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/conexao-
local/03_cl_2006_castanhadoamapa.pdf. Acesso em: 30 nov. 2017. 
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concerne ao fomento? Pode o Estado criar novos tipos de licitações ou, ainda, modificar 

etapas do procedimento de modo a privilegiar um determinado setor? 

 

Quanto ao primeiro questionamento, deve-se, desde lodo, destacar que os limites e a 

extensão da competência legislativa tem sido, há muito tempo, objeto de polêmicas e 

divergências doutrinárias. Até o advento da Constituição Federal de 1988, o debate tinha 

por foco a natureza jurídica das licitações públicas: como a competência licitatória não 

era expressa nos textos constitucionais, questionava-se se estaria compreendida no âmbito 

do Direito Financeiro ou do Direito Administrativo.  

 

O embate, a uma primeira análise, de caráter meramente doutrinário, possuía 

substancial impacto na autonomia conferida aos entes federados. Em sendo matéria de 

Direito Administrativo, inexistia previsão constitucional expressa e, portanto, caberia 

ampla competência às esferas federativas para legislar sobre licitações e contratos 

públicos. Por sua vez, a sua caracterização como mecanismo de Direito Financeiro 

submeteria o tema à disciplina de normas gerais por parte da União, tendo em vista a 

previsão constante no art. 8 da Emenda Constitucional nº 01/69137. 

 

A fim de superar as controvérsias doutrinárias existentes até então138, a Constituição 

Federal de 1988 outorgou expressamente à União competência privativa para a edição de 

normas gerais sobre licitações e contratos administrativos (art. 22, inciso XXVII). A 

previsão, porém, ao invés de dirimir as dúvidas referentes ao tema, acabou por criar 

novos questionamentos. 

 

A dúvida doutrinária e jurisprudencial decorre, principalmente, do artigo no qual foi 

prevista a competência da União – referente às competências legislativas privativas - uma 

                                                           
137 “Art. 8 Compete à União: (...) XVII – legislar sobre: 
 (...) c) normas gerais sobre orçamento, despesa e gestão patrimonial e financeira de natureza pública; 

de direito financeiro; de seguro e previdência social; de defesa e proteção da saúde; de regime 
penitenciário;”(grifamos). 

138 De acordo com Angélica Guimarães as controvérsias acerca da natureza jurídica das licitações públicas 
também se expressavam na legislação vigente à época. Assim, o Decreto-lei n 2.416/1940, que instituiu 
normas financeiras aplicáveis aos Estados e aos Municípios, disciplinava a obrigatoriedade de as 
aquisições de materiais serem precedidas de procedimento de concorrência, pública ou administrativa 
(art. 46, §1), em paralelo com o Decreto-Lei nº 200/67, que, embora restrito à esfera federal, igualmente 
possuía caráter de norma financeira. Em contrapartida, muitos Estados e Municípios possuíam diploma 
próprio versando sobre licitações e contratos, sob o fundamento de que a matéria poderia ser enquadrada 
como procedimento administrativo. In GUIMARÃES, Angélica. Competência municipal em matéria 
de licitações e contratos administrativos. Belo Horizonte: Fórum, 2006, p. 88 e 89. 
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vez que o tema, sendo essencialmente geral e passível de complementação, poderia ter 

sido inserido no âmbito das competências concorrentes139. 

 

Ainda, para completar o cenário de incerteza quanto à competência, o parágrafo 

único do artigo 22 estabelece que, excepcionalmente, os Estados (e, nesse ponto, houve 

uma omissão com relação aos Municípios) poderão disciplinar aspectos específicos 

relacionados às normas editadas pela União, mediante autorização concedida em lei 

complementar. Daí surgem dois tópicos de verificação: (i) se a complementação das 

normas gerais de licitação dependeria de lei complementar federal para ser exercida e (ii) 

se sua aplicação seria limitada aos Estados (e, portanto, estariam excluídos os 

Municípios). 

 

Quanto ao primeiro tópico, a doutrina constitucional se posiciona majoritariamente 

no sentido de que o parágrafo único do artigo 22, como regra, não seria aplicável à 

disciplina das normas gerais, sob pena de se reduzir a autonomia político-administrativa 

conferida aos demais entes federados, cujo exercício ficaria sujeito à regulamentação 

federal140-141. 

 

Assim, ao estabelecer que a competência da União em matéria de licitações e 

contratos públicos estaria adstrita à edição de normas gerais, a Constituição Federal a 

teria, ainda que não expressamente, incluído no rol de competências concorrentes, 

assegurando, assim, a possibilidade de suplementação pelas demais esferas federativas, 

independentemente de regulamentação por lei complementar.   

 

                                                           
139 Vide ALMEIDA, Fernanda D. M. Competências na constituição de 1998. 5 ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 
140 Nesse sentido dispõe Aline Gonzáles sobre o tema: “Seria bem estranho que nessa matéria, 

administrativa por excelência, que diz de tão perto com a autonomia dos estados e dos municípios para 
organizar seus próprios serviços, pudesse a União ditar-lhes normas gerais de abrangência nacional, e 
ainda devesse autorizá-los a legislar sobre matéria específica, nenhum espaço lhes deixando para sua 
livre determinação” GONZÁLES, Aline G. Normas gerais de licitações e contratos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1991, p. 19. 

141 Vale notar, porém, que posicionamentos em sentido contrário se fazem presentes. Nesse sentido, cite-se 
a decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no âmbito do TC nº 021716/026/90 (publicado 
no Diário Oficial de 12/06/1990) que recomendou ao Estado que se abstivesse de aplicar a Lei Estadual 
nº 6.544/89, relativamente às licitações e contratos administrativos “[...] posto que não existe a Lei 
Complementar prevista no parágrafo único do artigo 22, da Constituição Federal, que autorize o 
Estado a legislar sobre a matéria.”  
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Nessa mesma linha de interpretação, José Afonso da Silva estende o 

posicionamento doutrinário para defender ser aplicável, inclusive, o regramento constante 

no parágrafo 2º, do artigo 24 (referente às competências concorrentes), cabendo aos 

Estados suplementar a legislação federal no que for pertinente: 

 

[...] Não é, porém, porque não consta na competência comum que estados e 
Distrito Federal (este não sobre polícia militar, que não é dele) não podem 
legislar suplementarmente sobre esses assuntos. Podem, e é de sua competência 
fazê-lo, pois que, nos termos do §2 do art. 24, a competência da União para 
legislar sobre normas gerais não exclui (na verdade até pressupõe) a 
competência suplementar dos estados (e também do Distrito Federal, embora 
não se diga ai), e isso abrange não apenas as normas gerais referidas no §1 
desse mesmo artigo no tocante à matéria neste relacionada, mas também as 
normas gerais indicadas em outros dispositivos constitucionais, porque 
justamente a característica da legislação principiológica (normas gerais, 
diretrizes, bases), na repartição de competências federativas, consiste em sua 
correlação com competência suplementar (complementar e supletiva) dos 
estados.142 

 

Surge, então, o segundo tópico acima delineado: o texto constitucional possibilitaria 

aos Municípios, na qualidade de entes federados, a suplementação das normas gerais 

sobre licitação e contratos? 

 

Deve-se defender que sim. Embora a Constituição Federal não os tenha incluído no 

rol de entes competentes, de modo concorrente, para legislar sobre temas de interesse 

comum, o artigo 30, inciso II, expressamente possibilitou aos Municípios promover a 

suplementação da legislação federal e estadual, na medida do que couber143. 

 

Note-se que a Constituição Federal não diferenciou a competência municipal da 

estadual quanto à utilização do vocábulo “suplementar” que, nos termos da doutrina 

constitucional, abrange tanto a possibilidade de complementação em temas relacionados 

ao seu específico interesse (regional ou local, conforme o caso), como a competência 

supletiva, no sentido de legislar plenamente na ausência de norma geral sobre o tema, 

excetuado, apenas, pelo fato de que tal competência supletiva somente poderá ser 

                                                           
142 DA SILVA, José A. Curso de direito constitucional positivo. 32 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 

434/435. 
143 Esse posicionamento é também o adotado pelo STF. A esse respeito, vide: ADI nº 3.098/SP, Plenário, 

DJ 10.03.2006. 
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exercida pelo Município estritamente naquilo que couber, limitado, portanto, ao seu 

interesse local144-145. 

 

Vale mencionar que, existente esse compartilhamento da regulamentação sobre 

licitações públicas – embora limitado à observância às normas gerais editadas pela União 

- o princípio da primazia de interesses deverá, em determinadas situações em que se 

pretenda evitar sobreposição e minimizar zonas de conflitos normativos, ser utilizado para 

definir qual esfera federativa prevalecerá ao legislar sobre determinado tema comum, de 

tal forma que as matérias cujo teor demandar uniformização ou tiverem uma ampla 

abrangência em âmbito nacional serão atribuídas à União146.  

 

Superada a delimitação do tema em sede constitucional, desce-se, então, ao âmbito 

normativo e passa-se à análise do segundo questionamento acima delimitado: delimitar o 

que se pode compreender por normas gerais e sua extensão na Lei nº 8.666/93, o qual nos 

concederá parâmetros para identificar em que medida podem os Estados e Municípios 

complementá-las e, até mesmo, introduzir novos aspectos procedimentais para fomentar 

atores considerados estratégicos em suas respectivas esferas.  

 

Editada em um frágil momento político, marcado, sobretudo, por forte histórico de 

corrupção relacionado às contratações públicas, a ideia de refazer o regramento geral das 

licitações e substituir o Decreto-Lei nº 2.300/86 objetivou, em essência, minimizar o 

                                                           
144 Vale ressaltar que esse posicionamento não é unânime na doutrina. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, 

por exemplo, entende que o artigo 30, inciso II somente legitimaria o Município a exercer competência 
regulamentar, de modo a adequar as normas federais e estaduais às peculiaridades locais, excluída a 
competência legislativa plena. FERREIRA FILHO, Manoel G. Comentários à constituição brasileira 
de 1988. São Paulo: Saraiva, 1990, v. I, p. 219-220. 

145 Ainda acerca da competência municipal, Celso Antonio Bandeira de Mello diferencia a competência 
constante no inciso I (interesse local), como aquele pertencente a todo e qualquer Município, daquela 
prevista no inciso II (suplementação “no que couber”), o qual estaria restrito aos interesses específicos 
de um determinado Município. Nesse sentido: “(...)Neste caso, conquanto os assuntos em pauta sejam 
genericamente da alçada legislativa de Estados ou da União – e não estritamente dos Municípios – por 
estarem em pauta interesses transcendentes ao modesto universo das comunidades menores, fatores 
específicos, ou seja, particularismos desta ou daquela entidade menor, ficariam inatendidos ou mal-
atendidos se não lhes fosse dado produzir suplementos legislativos, atentos às restrições indicadas, 
necessários ou convenientes para enfrentar ditas peculiaridades que lhes forem especificamente 
próprias.” (grifos do autor) DE MELLO, Celso A. Discriminação constitucional de competências 
legislativas: A competência municipal. in DE MELLO, Celso A. (Org.). Estudos em homenagem a 
Geraldo Ataliba. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 277.  

146 Cf. MOREIRA NETO, Diogo de F. Competência concorrente limitada: O problema da conceituação das 
normas gerais. Revista de Informação Legislativa. Brasília, ano 25, n. 100, out./dez. 1988. 
GUIMARÃES, Angélica. Competência municipal em matéria de licitações e contratos 
administrativos. Belo Horizonte: Fórum, 2006, p. 189. 
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espectro de discricionariedade concedido ao administrador e retomar a ideia de 

moralidade pública na atuação administrativa, conforme já foi abordado anteriormente 

nesse trabalho.  

 

Com base em tais objetivos, a Lei Federal nº 8.666/93 foi elaborada de forma a 

contemplar, de modo amplo, os aspectos concernentes às licitações públicas, deixando, na 

prática, pouca ou quase nenhuma margem de autonomia ao administrador. Como se 

entedia que as dificuldades enfrentadas anteriormente, com relação aos preços e ao 

conluio entre licitantes, eram decorrentes, em grande medida, de falhas no processo 

licitatório, houve uma tentativa de positivar minuciosamente as etapas do processo e as 

diretrizes para definição dos elementos licitatórios (como a escolha de critérios de 

julgamento, habilitação jurídica, contratação sem licitação, dentre outros147). 

 

Ainda, em contraposição à regra vigente no Decreto-Lei nº 2.300/86, o qual 

determinava serem aplicáveis aos Estados e Municípios somente os dispositivos com 

natureza de norma geral e, portanto, deixava a tais entes a capacidade para determinação 

quanto à aplicabilidade ou não de um determinado , a Lei Federal nº 8.666/93 ampliou o 

caráter de norma geral a todos os seus dispositivos logo no artigo 1º e determinou sua 

aplicação, de forma irrestrita, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 

reascendendo o debate quanto à delimitação de referido conceito.  

 

Definir o que pode ser classificado como “normas gerais” e delimitar sua 

abrangência têm sido, para além do Direito Administrativo e, mais especificamente, das 

licitações e contratações públicas, o cerne de um longo embate doutrinário, originado a 

partir da Constituição de 1946148, com a inclusão, dentre o rol de competências privativas 

da União, o poder de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 6º, inciso 

XV, ‘b’)149. 

                                                           
147 DE PALMA, Juliana B. Contratações públicas sustentáveis. In: Carlos Ari Sundfeld; Guilherme Jardim 

Jurksaitis. (Org.). Contratos públicos e direito administrativo. 1ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 
105.    

148 Note-se que, embora a expressão “normas gerais” já tivesse sido prevista anteriormente na Constituição 
de 1934, foi somente a partir de 1946, com o retorno do regime federativo, que a doutrina passou a 
aprofundar os estudos acerca de sua delimitação. In MOREIRA NETO, Diogo de F. Competência 
concorrente limitada: O problema da conceituação das normas gerais. Revista de Informação 
Legislativa. Brasília, ano 25, n. 100, out./dez. 1988, p. 142. 

149 Curioso ressaltar que, inicialmente, o deputado Aliomar Baleeiro, com vistas ao reconhecimento do 
Direito Financeiro como um ramo autônomo, propôs sua inclusão dentre as competências privativas da 
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Desde então, a doutrina tem se empenhado em busca de sua definição, ora 

baseando-se em traços característicos constitutivos150 ou em critérios excludentes151, que 

possibilitem delimitar referido poder de regulamentação, ora relacionando-a com todo e 

qualquer conteúdo que assim o seja definido pela própria lei152. Não há, porém, 

uniformidade com relação aos critérios empregados para realizar tal distinção. 

 

Motivados por tal finalidade, alguns autores se debruçaram sobre o estudo 

minucioso da legislação, de modo a identificar, especificamente no tema das licitações 

públicas, qual seria o significado de normas gerais e, portanto, discernir entre os 

                                                                                                                                                                             

União. A importância da matéria, dentro da qual se insere as normas de finanças públicas, tributos e 
orçamento, para a autonomia dos entes federados, porém, resultou em forte oposição dos representantes 
estaduais e municipais sob o fundamento de preservação do pacto federativo. Como consequência, o 
deputado Aliomar Baleeiro sugeriu a inserção da expressão “normas gerais”, como instrumento de 
limitação ao poder da União e compromisso de cunho político:"[...] O importante era introduzir na 
Constituição a ideia; a maneira de vestir a ideia, a sua roupagem era menos importante do que o seu 
recebimento no texto constitucional e o preço deste recebimento foi a expressão normas gerais, 
delimitativa, sem dúvida, do âmbito de competência atribuída, mas em termos que nem ele próprio, 
Aliomar, elaborara ou raciocinara. Era o puro compromisso político." SOUZA, 1975:5-6 apud 
ALMEIDA, Fernanda D. M. Competências na constituição de 1998. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 
130. 

150 Exemplificativamente, em trabalho primoroso sobre o tema, Diogo Figueiredo Moreira Neto assim 
conceitua: “Chegamos, assim, em síntese, a que normas gerais são declarações principiológicas que 
cabe à União editar, no uso de sua competência concorrente limitada, restrita ao estabelecimento de 
diretrizes nacionais sobre certos assuntos, que deverão ser respeitadas pelos Estados-membros na 
feitura de suas respectivas legislações, através de normas específicas e particularizantes, que as 
detalharão, de modo que possam ser aplicadas, direta e imediatamente, às relações e situações 
concretas a que se destinam em seus respectivos âmbitos políticos.” MOREIRA NETO, Diogo de F. 
Competência concorrente limitada: O problema da conceituação das normas gerais. Revista de 
Informação Legislativa. Brasília, ano 25, n. 100, out./dez. 1988, p. 159. Vide, também: (i) 
GONZÁLES, Aline G. Normas gerais de licitações e contratos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1991, p. 26 e s.s.; (ii) FERREIRA FILHO, Manoel G. Comentários à constituição brasileira. São 
Paulo: Editora Saraiva, 5 ed., 1984. p. 96-99; (iii) GUIMARÃES, Angélica. Competência municipal 
em matéria de licitações e contratos administrativos. Belo Horizonte: Fórum, 2006, p. 113-114; (iv) 
ALMEIDA, Fernanda D. M. Competências na constituição de 1998. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 
128-133. 

151 Nesse sentido, Diogo Figueiredo Moreira Neto cita que Carlos Alberto Carvalho Pinto, um dos 
precursores na tentativa de conceituar as normas gerais, estabelece três critérios excludentes: (i) não 
devem objetivar especialmente uma ou algum entre as várias pessoas congêneres de direito público; (ii) 
não visem, particularizadamente, a determinadas situações ou institutos jurídicos, com exclusão de 
outros da mesma condição e espécie e (iii) não se afastem dos aspectos fundamentais. Ibid., p. 144. 

152 Como maior defensor de referida tese se encontra José Cretella Junior, segundo o qual: “Para que a 
norma seja classificada como ‘geral’ é preciso atender a dois requisitos: a) que assim o diga a 
Constituição; b) que incida apenas sobre as matérias determinadas pela Constituição. Não interessa, 
assim, que a norma seja fundamental ou geral, pela análise intrínseca dos dispositivos que a integram. 
[...]Qualquer lei federal sobre ‘licitação e contratação’ é, em princípio, ‘pela origem’ e ‘pela matéria’, 
norma geral, nem que desça a todas as minúcias possíveis e imagináveis, do modo mais exaustivo 
possível. Os dois pressupostos, a ‘origem’ e o ‘conteúdo explícito constitucional’ permitem a 
classificação da norma antes mesmo de ser promulgada, em projeto ou em discussão”. CRETELLA 
JUNIOR, José. Comentários à constituição brasileira de 1988.São Paulo: Forense Universitária, 
1990, p. 1581. 



93 
 

 
 

dispositivos legais que teriam aplicabilidade em âmbito nacional e aqueles em âmbito 

federal. 

 

Nessa corrente, parcela doutrinária153 focou-se em delinear, artigo por artigo, as 

matérias que teriam caráter de norma geral, delimitando, assim, o campo no qual os 

Estados e os Municípios poderiam exercer sua competência normativa suplementar. Em 

trabalho sobre o então vigente Decreto-Lei nº 2.300/86, Celso Antônio Bandeira de Mello 

enumerava as matérias que, em sua concepção, não configurariam normas gerais154:  

 

[...] normas que estabelecem particularizadas definições, que minudenciam 
condições específicas para licitar ou para contratar, que definem valores, prazos 
e requisitos de publicidade, que arrolam exaustivamente modalidades 
licitatórias e casos de dispensa, que regulam registros cadastrais, que assinalam 
com minúcia o iter e o regime procedimental, os recursos cabíveis, os prazos de 
interposição, que arrolam documentos exigíveis de licitantes, que 
preestabelecem cláusulas obrigatórias de contratos, que dispõem até sobre 
encargos administrativos da Administração contratante no acompanhamento da 
execução da avença, que regulam penalidades administrativas, inclusive quanto 
aos tipos e casos em que cabem, evidentissimamente sobre não serem de 
Direito Financeiro, menos ainda serão normas gerais, salvo no sentido de que 
toda norma – por sê-lo – é geral.155 

 

Diogo Figueiredo de Moreira Neto, em trabalho sob o tema, esclarece que as 

normas de Direito Administrativo se encontram inseridas no âmbito da atividade 

administrativa instrumental – cujo conteúdo se refere aos interesses públicos secundários, 

derivados, por meio dos quais o Estado se organiza. Tais normas são, em essência, uma 

forma de condicionamento à atuação administrativa e, como consequência, as normas 

gerais devem ser excepcionais e extraordinárias, limitadas à exata medida necessária para 

a uniformização nacional, de modo a evitar que haja uma violação ao princípio da 

autonomia federativa156.  

                                                           
153 In MOREIRA NETO, Diogo de F. Normas gerais sobre licitações e contratos administrativos: natureza e 

identificação no estatuto jurídico federal vigente – perspectiva de novos projetos modernizadores. 
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 189, jul./set. 1992, p. 46. 

154 Note-se que o autor atualmente modificou sua posição, esclarecendo que somente serão normas gerais 
aquelas cujo teor veicule preceitos que: (i) estabeleçam os princípios, fundamentos, diretrizes, critérios 
básicos, conformadores das leis que necessariamente terão de sucedê-las para completar a regência da 
primeira; (ii) possam ser aplicados uniformemente em todo o país e (iii) criem padrões mínimos de 
defesa do interesse público. in Direito Administrativo. 30 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 
540. 

155 Vide: DE MELLO, Celso A. Licitações. RDP, 83/16. in ADI 927-MC/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, 
"DJ" de 11.11.94. 

156 MOREIRA NETO, Diogo de F. Normas gerais sobre licitações e contratos administrativos: natureza e 
identificação no estatuto jurídico federal vigente – perspectiva de novos projetos modernizadores. 
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 189, jul./set. 1992, p. 47-48. 
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Diante de tal cenário, o autor, então, esclarece que as normas licitatórias podem ser 

de duas naturezas: (i) processuais, contemplando normas gerais que devem ser aplicadas 

de forma uniforme em todo o território nacional e (ii) procedimentais, que abrangem 

normas específicas, de minudência operativa, a serem definidas por cada ente federado 

em conformidade com sua forma de estruturação e organização institucional. Todas as 

normas, portanto, que ultrapassarem o aspecto processual, descrevendo critérios 

procedimentais, são incompatíveis com a conceituação de norma geral.  

 

Baseando-se na concepção proposta por José Afonso da Silva e complementando a 

classificação desenvolvida por Diogo, Alice Gonzalés Borges define dois tipos de normas 

gerais: (i) as normas de conteúdo, que correspondem àquelas que enunciam princípios 

constitucionais aplicáveis às licitações e contratos administrativos (como a isonomia, o 

controle participativo social, o contraditório e a ampla defesa) e princípios específicos 

administrativos (como a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, o princípio da 

vinculação ao edital, a teoria das nulidades das licitações, as normas de Direito Público 

aplicáveis às contratações administrativas) e (ii) as normas de aplicação, destinadas a 

conferir uniformidade no procedimento posteriormente regulado pelos demais entes 

federados, de modo a evitar tratamentos discriminatórios e colidências. A autora ressalta 

que estas segundas na vigência do Decreto-lei nº 2.300/86 eram expressas, de forma 

taxativa, no art. 85, parágrafo único, tendo sido, porém, abolidas no novo regramento, o 

que dificultou o trabalho de definição por parte do legislador estadual e municipal157. 

  

A autora finaliza sua proposta, então, com um exemplo: 

 

[...] Dizer a Lei que os instrumentos convocatórios das licitações devem ser 
amplamente tornados públicos, para que sejam do mais amplo conhecimento de 
todos, é norma geral de conteúdo, plena realização prática dos princípios 
constitucionais da igualdade dos licitantes, da vedação da discriminação entre 
brasileiros, da publicidade dos atos da Administração. 
 
Mas determinar a Lei que os instrumentos convocatórios deverão ser 
publicados tantas vezes, em tantos jornais, pode acarretar aos munícipios 
pertencentes aos “brasis” mais pobres, um ônus insuportável, que até 
inviabilize a realização da licitação, acabando esta mais cara que a contratação 
pretendida.158 

                                                           
157 BORGES, Alice G. Aplicabilidade de normas gerais de lei federal dos Estados. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro. n. 194, out./dez. 1993, p. 105. 
158 Ibid. 
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A proposta da autora, embora seja a que mais confere parâmetros objetivos de 

classificação e identificação das normas gerais, não resolve algumas lacunas decorrentes 

da definição quanto às normas de conteúdo: em um contexto no qual a Constituição 

Federal é alicerçada amplamente em um caráter principiológico e em que há uma 

constitucionalização dos institutos de Direito Administrativo, definir o que é, ou não, 

norma de conteúdo deixa de ser tarefa simples. 

 

A jurisprudência também não confere um conceito claro e uniforme sobre o que 

deve ser entendido por normas gerais. Em seus julgados, o STF tem analisado em 

controle concentrado de constitucionalidade, casuisticamente, as normas estaduais (e, por 

controle difuso, as municipais) que ultrapassam sua esfera legiferante e invadem a 

competência privativa da União159. 

 

O artigo 1º, da Lei nº 8.666/93, que define o caráter de norma geral, já foi, 

inclusive, objeto de questionamento perante o Supremo Tribunal Federal no âmbito da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 927-MC, em 1993, ajuizada pelo Estado do Rio 

Grande do Sul. Na ocasião do julgamento da medida cautelar, o ministro Carlos Velloso 

se debruçou sobre o tema das normas gerais, assim definindo-as: 

 
[...] A formulação do conceito de “normas gerais” é tanto mais complexa 
quando se tem presente o conceito de lei em sentido material – norma geral, 
abstrata. Ora, se a lei, em sentido material, é norma geral, como seria a lei de 
“normas gerais” referida na Constituição? Penso que essas “normas gerais” 
devem apresentar generalidade maior do que apresentam, de regra, as leis. 
Penso que a “norma geral”, tal como posta na Constituição, tem o sentido de 
diretriz, de princípio geral. A norma geral federal, melhor será dizer nacional, 
seria a moldura do quadro a ser pintado pelos Estados e Municípios no âmbito 
de sua competência.[...] 

 

A partir dessa definição, o ministro relator entendeu que a referência, de forma 

ampla, às normas gerais, no artigo 1º, da Lei nº 8.666/93 estaria em conformidade com a 

própria definição da competência privativa da União com relação às licitações e 

contratações públicas. Assim, eventuais dispositivos que extrapolassem o caráter de 

norma geral deveriam, isoladamente, ser considerados inconstitucionais com relação aos 

                                                           
159 Pode-se citar, a esse respeito, os seguintes julgados: ADI 2.535/MC, ADI 3.098-1/SP; ADI 3.670-0/DF, 

ADI 3.525-8/MT, ADI 3.583-5/PR, ADI 2.444/RS, ADI 3.322-MC, ADI 3.059/RS, RE 423.560/MG. 
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demais entes federados, permanecendo constitucionais apenas perante a União (técnica de 

"interpretação conforme a Constituição"). 

 

Em julgado mais recente sobre o tema, o STF novamente voltou a se debruçar sobre 

a definição das normas gerais. Ao julgar a ação de inconstitucionalidade de lei do Rio 

Grande do Sul, que teve por objetivo definir a preferência abstrata pela aquisição de 

softwares livres ou sem restrições nas contratações administrativas estaduais, o Ministro 

Relator Cezar Peluso esclarece ser necessário diferenciar as normas gerais, que se 

contrapõem às especiais, daquelas que antagonizam com as normas suplementares: 

 

[...] enquanto no campo das normas gerais e específicas não pode haver 
coincidência de área a regular (a União legisla sobre temas gerais, mas se 
recusa a legislar sobre aspectos específicos e, por isso, entrega a normação aos 
Estados), no campo das normas suplementares, é da lógica, é da natureza 
dessas normas que a matéria seja a mesma, porque o suplementar é o que vem 
por acréscimo, é o que vem para completar, é o que vem para desdobrar, é o 
que vem para suprir insuficiências da legislação geral.”  
 
14. É de se questionar, então: as normas gerais de licitação e contratação, 
editadas pela União, têm por contraponto, no âmbito dos Estados e do Distrito 
Federal, normas específicas ou normas suplementares? Resposta: a 
competência que assiste aos Estados e ao Distrito Federal, em matéria de 
licitação, é de natureza suplementar. [...] Ademais, inexistindo lei federal sobre 
normas gerais de licitação, ficam os Estados autorizados a exercer a 
competência legislativa plena para atender a suas peculiaridades (§ 3º do art. 24 
da CF). A não ser assim, o que se tem é recusa aos Estados-membros quanto a 
sua própria autonomia administrativa, quebrantando o princípio federativo. 
 

É o caso dos autos: o § 4º do art. 45 da Lei nº 8.666/93, lei que “estabelece 
normas gerais sobre licitações e contratos administrativos”, determina que, para 
a contratação de bens e serviços de informática, a Administração Pública adote, 
obrigatoriamente, o tipo de licitação técnica e preço. Ora, a Lei nº 11.871/2002, 
do Estado do Rio Grande do Sul, não contraria essa regra, mas apenas adiciona 
(suplementa) um item a ser observado, no âmbito estadual, pelos órgãos e 
entidades da Administração: a preferência por um programa (software é isso) 
que reúna determinadas características. 

  
Note-se, porém, que apesar da diferenciação proposta entre as duas espécies de 

normas gerais, o Ministro não adentrou nas especificidades do que efetivamente 

constituiriam tais normas e sobre como identifica-las no contexto normativo da Lei nº 

8.666/93. 

 

Justamente pela indefinição quanto aos critérios de diferenciação entre as normas 

que seriam gerais e as normas ditas especiais, os entes federados tenham certa dificuldade 
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em criar regramentos próprios de licitações públicas e tal situação reste agravada no que 

concerne às normas relacionadas ao fomento.  

 

Pode-se exemplificar a afirmação acima a partir de uma breve apresentação dos 

dados de pesquisa obtidos neste trabalho. No decorrer do presente estudo, foram 

analisadas leis e decretos, cujo teor objetivou definir o regime jurídico das licitações 

públicas, no âmbito dos 26 distintos Estados federados, dentre os quais foram 

identificadas 12 regramentos próprios de licitações públicas, conforme demonstra a tabela 

abaixo: 

 

Tabela 02 – Leis Estaduais de Licitações 
Estado Lei 

1 São Paulo Lei nº 6.544/89 

2 Rio de Janeiro Lei nº 287/1979 

 

3 Paraná Lei nº 7.537/2007 

4 Mato Grosso do Sul Lei nº 1070/1990 

5 Espírito Santo Lei nº 9.090/2008 

6 Bahia Lei nº 9.433 de 01 de março de 2005 

7 Goiás Lei nº 17.928, de 27 de dezembro de 

2012. 

8 Pernambuco Lei nº 7.741/1978 

9 Ceará Lei Estadual nº 10.880/83 

10 Maranhão Medida Provisória nº 117/2012 

11 Alagoas Sim, Lei nº 5.237/91 

12 Sergipe Sim, Lei nº 5848/2006 

(Fonte: elaboração própria) 

 

Para realizar a pesquisa, adotou-se como diretrizes: (i) limitar os instrumentos de 

busca àqueles relativos às leis em sentido estrito; (ii) excluir da seleção os normativos que 

tratassem somente de contratações públicas ou de formas licitatórias específicas (como o 

pregão, as concessões e as parcerias público-privadas). 

 

Dentre os 26 Estados pesquisados, verificou-se que 12 possuíam normas próprias 

(aqui incluídas tanto leis, como decretos) acerca das licitações públicas. Tal dado 

demonstra que, em sua maioria, os Estados dependem exclusivamente das previsões 
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constantes nas leis nacionais (em especial na Lei nº 8.666/93) para definir as regras a 

serem observadas em seus certames públicos, fato esse que corrobora e demonstra a 

proposta centralizadora e unificadora de referida lei, como já descrito acima160. 

 

Ainda, dentre os Estados que possuem normas estaduais de licitações públicas, 

somente em 5 foram encontradas regras que instituíam mecanismos ou políticas de 

fomento específicas para aquela esfera federativa. Ao ampliar a pesquisa, porém, para 

contemplar normativos diversos, verifica-se que o fomento é sim utilizado em numerosas 

situações relativas às contratações públicas estaduais, restando sua regulamentação 

prevista em atos normativos infralegais, distintos daqueles que regulamentam as 

licitações públicas. 

 

Apenas para exemplificar essa constatação, o gráfico abaixo representa: (i) o 

número de Estados que possuem um regramento próprio de licitações públicas161 e (ii) os 

Estados que regulamentaram instrumentos específicos de fomento em sua esfera de 

atuação: 

 

                                                           
160 Essa tendência também é identificada por Marçal Justen Filho: “Por outro lado, a dificuldade inerente 

ao processo legislativo conduziu muitos entes federados a não editarem normas próprias e a 
incorporarem automaticamente a disciplina adotada na órbita federal. Nos últimos anos, no entanto, 
verificou-se a tendência à produção de leis locais pertinentes a licitações, introduzindo inovações 
relevantes. A questão mais conhecida envolveu a alteração de ordem procedimental prevista na Lei nº 
8.666. A primeira iniciativa nesse campo coube à Lei do Estado da Bahia, cuja inovação mais marcante 
residiu na previsão de que o julgamento da habilitação seria posterior à escolha da proposta vencedora 
(art. 78 da Lei nº 9.433/2005). Tal inovação também foi seguida na Lei do Estado do Paraná (Lei nº 
15.608/2007) e na legislação de outros entes federativos. Essa solução foi reputada como válida pela 
maioria dos estudiosos e não foi declarada inválida pelo Poder Judiciário.” JUSTEN FILHO, Marçal. 
Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14 ed. São Paulo: Dialetica, 2010, p. 18.  

161 Distintamente, porém, é a regulamentação dos pregões (presencial e eletrônico), do sistema de registro 
de preços e dos contratos complexos (concessões e parcerias público-privadas), cuja regulamentação 
estadual é possível encontrar na maioria dos Estados pesquisados.  
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Figura 02- Leis Estaduais de Licitações e Fomento 

 

(Fonte: elaboração própria) 

 

Do gráfico acima se verifica que o caráter de norma geral atribuído a todo o 

regramento da Lei nº 8.666/93 e sua associação automática à ideia de um procedimento 

moral, isento de corrupção, decorrentes do momento de sua elaboração e de seus 

objetivos intrínsecos, resultaram no desincentivo à edição de normas licitatórias estaduais 

e municipais e, mais contemporaneamente, na dispersão das medidas de fomento em 

normativos infralegais. 

 

De todo o exposto acerca das competências legislativas, é possível concluir, que 

apesar de a Constituição Federal ter inserido as normas gerais de licitações no âmbito da 

competência privativa da União, a matéria tem, em essência, natureza de competência 

concorrente e, portanto, cabe complementação dos Estados e dos Municípios. A partir daí, 

surge uma dificuldade infraconstitucional: definir o que é, ou não, norma geral no âmbito 

da Lei nº 8.666/93. Apesar de a doutrina e a jurisprudência convergirem quanto à 

inaplicabilidade da classificação de norma geral a todos os dispositivos da lei, os limites, 

porém, de sua conceituação e aplicação prática não detém delimitação uniformizada. 

Caberá a análise casuística de cada dispositivo, orientada a partir de alguns preceitos 

fundamentais: as normas principiológicas – ou normas de conteúdo, na classificação 

proposta por Alice Gonzalés Borges – que enunciam princípios de natureza constitucional 

ou atinentes ao processo licitatório (como a participação social, a previsão de prazos para 

54%
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Leis de Licitações Estaduais

Não possuem leis estaduais

Possuem leis estaduais, mas não há previsões específicas de fomento

Possuem leis estaduais e previsões específicas de fomento
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ampla defesa e contraditório) nunca poderão ser afastados de sua qualidade geral; já as 

normas procedimentais estarão sujeitas a uma ponderação quanto ao seu propósito 

uniformizador - nesse caso, estendendo-se a elas a natureza de norma geral –, do qual são 

exemplos os tipos de licitação e as etapas do procedimento, ou específico – caso da 

definição da forma de publicidade dos documentos – situação na qual haverá autonomia 

para se inovar, inclusive em termos de fomento.  

 

2.2. COMO DEFINIR O OBJETO DO FOMENTO? 

 

O segundo aspecto, sobre o qual deve atentar o administrador público ao utilizar o 

fomento no âmbito das licitações públicas, compreende a adequada e suficiente definição 

do objeto a ser fomentado.  

 

Como visto nos capítulos anteriores, as contratações públicas e seus respectivos 

processos licitatórios, em decorrência de seu elevado volume e significativos recursos, 

possuem um grande impacto socioeconômico nas escolhas realizadas pelo setor privado 

na conformação de sua atuação. Assim, não é possível ignorar a influência, racionalizada 

ou não162, que as diretrizes adotadas pela Administração Pública, exercerá sob o setor 

privado. 

 

Em sendo assim, a definição do objeto a ser fomentado deverá ser realizada de 

forma cautelosa a fim de evitar que a medida resulte no desequilíbrio do setor fomentado 

com relação ao mercado ou incorra em arbitrariedades e protecionismos direcionados a 

determinado agente ou setor que dela não necessitem163. 

 
                                                           
162 Sobre o tema, Cass Sustein e Richard H. Thaler apontam que um dos equívocos normalmente 

concebidos pela sociedade consiste na ideia de se adotar uma posição neutra, que não influenciará a 
escolha de terceiros por determinadas ações. De acordo com os autores, em determinadas situações, não 
há como evitar o incentivo, direto ou indireto, que afete as escolhas de terceiros, de tal modo que caberá 
às organizações ou agentes elaborarem suas decisões com base em tais impactos. THALER, Richard H.; 
SUSTEIN, Cass R. Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Hapiness. New York: 
Penguin Group, 2009, p. 10. 

163 Assim esclarece Flávia Moraes Barros Michele Fabre: “Desenvolvimento sustentável não se confunde 
com desenvolvimento econômico sustentado pelo Estado: a promoção do desenvolvimento sustentável 
não pode dar ensejo a uma acomodação de seus beneficiários, que passam unicamente a usufruir 
individualmente de uma vantagem monetária sem preocupar-se com a inovação tecnológica, a 
formação de uma economia de escala, a melhora de seus bens, produtos e serviços. Eis aqui uma 
premissa essencial: a função horizontal da licitação e da contratação administrativa não pode – de 
modo algum – ser confundida com assistencialismo governamental.” A função horizontal da licitação 
e da contratação administrativa. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2014, p. 163. 
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A partir de tal constatação, depara-se com diversos questionamentos acerca dos 

critérios que deverão permear a escolha do agente fomentado: o Estado deve agir somente 

nos casos em que houver uma insuficiência ou poderá atuar no sentido de incentivar a 

ampliação da atuação de determinado agente, ainda que este já possua significativa 

parcela do mercado, pautado nos benefícios sociais, ambientais e econômicos resultantes 

de sua atuação? Seria facultado ao Estado auxiliar uma empresa específica ou estaria 

adstrito à definição de um mercado ou setor globalmente? Ainda, poderá o Estado 

fomentar diversos agentes simultaneamente resultando no encadeamento das políticas de 

fomento dentro de um mesmo setor? 

 

Para responder os questionamentos acima, Cass Sustein e Richard H. Thaler 

recomendem que, ao estruturar um determinado incentivo, deve-se formular as seguintes 

perguntas164: 

 

1. Quem utilizará? 

2. Quem escolherá? 

3. Quem pagará? 

4. Quem se beneficiará? 

 

A análise conjunta das respostas a tais questionamentos auxiliará a fixar qual será o 

objeto que melhor alcançará os interesses públicos visados, delinear o público-alvo, 

definir a medida do fomento necessária para tanto e considerar os recursos disponíveis 

para sustentá-la.  

 

Trata-se, em essência, de atividade decisória atrelada, pela doutrina, a um processo 

que, globalmente considerado, pode ser denominado de ciclo de políticas públicas. 

Apesar das distinções quanto às etapas que o compõem e às críticas quanto ao modelo 

linear ora descrito165, usualmente costuma-se definir sete principais passos a serem 

                                                           
164 THALER, Richard H.; SUSTEIN, Cass R. Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and 

Hapiness. New York: Penguin Group, 2009, p. 99. 
165 Com efeito, existem diversas teorias que contestam o ciclo linear de políticas públicas, pautado em um 

modelo decisório essencialmente racional, pela sua contraposição à realidade prática efetivamente 
existente. Pode-se citar, nesse sentido, a teoria do modelo incremental, de Charles E. Lindblom, que 
defende, em suma, a simultaneidade da definição de problemas e soluções e a dependência existente 
entre as decisões presentes e soluções já implementadas em outros contextos antecedentes; e a teoria 
dos múltiplos fluxos, elaborada por John Kingdon, por meio da qual se assevera a existência de fluxos 
de problemas, de soluções e políticos, cuja convergência cria janelas de oportunidades, por meio das 
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observados pelo formulador da política, a saber: (i) identificação do problema, por meio 

da qual verifica-se quais os problemas cuja relevância ganhou ou tem ganhado 

repercussão nas demandas da coletividade; (ii) formação da agenda, composta pelos 

interesses definidos como prioritários governamentais; (iii) formulação de alternativas, 

na qual se estudam as diferentes opções disponíveis para sanar o problema identificado; 

(iv) tomada de decisão; (v) implementação da política, que corresponde à etapa de efetiva 

concretização da política e, por fim, (vi) sua extinção. Na proposta de Cass Sustein e 

Thaler Richard, a análise a ser feita na concessão dos incentivos públicos compreenderia, 

fundamentalmente, as etapas de identificação, formação da agenda e formulação de 

alternativas, as quais seriam fundamentais para verificar a viabilidade e embasar a decisão 

tomada quanto ao objeto fomentado. 

 

Como se pode constatar a partir das diretrizes acima estabelecidas, a escolha do 

objeto e dos beneficiários do fomento deverá ser definida caso a caso, a partir do 

planejamento e do desenvolvimento de estudos prévios que considerem todas as 

circunstâncias sociais, econômicas e geográficas que possam influenciar a política 

proposta e contemplem o status quo do setor e a medida de desequiparação do agente 

econômico fomentado com seus respectivos concorrentes. 

 

A despeito de tal constatação, nos parece que a definição do beneficiário poderá se 

nortear em algumas diretrizes básicas, que organizem o processo de seleção das 

atividades e orientem a futura estruturação do fomento pelo administrador público.  

 

Assim, a fim de fornecer tais diretrizes, fundamentadas nos estudos doutrinários e 

na jurisprudência que vêm se formando acerca do tema, propomos que sejam analisadas 

as seguintes etapas: (i) delimitação do objeto: com a finalidade de identificar quais 

atividades poderão, ou não, ser beneficiadas frente às suas respectivas características e ao 

princípio da isonomia; (ii) conformidade constitucional: a fim de investigar se o 

fomento não representa violação a valores constitucionais existentes. 

 

                                                                                                                                                                             

quais será instituída a política pública. Para aprofundamento do tema, consultar: SOUZA, Celina. 
Estado da Arte da Pesquisa em Políticas Públicas. in HOCHMAN, G., ARRETCHE, M. e MARQUES, 
E. Políticas públicas no Brasil. Rio de Janeiro, Fiocruz, 2007. 
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Quanto à primeira etapa, deve-se, desde logo, destacar que o fomento licitatório 

(isto é, aquele realizado por meio das licitações públicas) está compreendido como 

espécie do gênero fomento em sua ampla acepção. Dessa forma, poderá abranger, como 

regra, todas as atividades, agentes e bens econômicos que, embora sejam exploradas 

essencialmente no âmbito da livre iniciativa, viabilizem ou auxiliem, direta ou 

indiretamente, a consecução dos interesses públicos. Nesse sentido, Jordana de Pozas 

define o fomento como: 

 

[...] a ação da Administração projetada para proteger ou promover aquelas 
atividades, estabelecimentos ou riquezas devidas aos particulares e que 
satisfaçam necesidades públicas ou se estimem de utilidade geral, sem usar de 
coação, nem criar serviços públicos. [tradução nossa] 166 

 

Assim, ao definir o objeto do fomento, o administrador público deverá se pautar, 

em um primeiro momento, nas atividades, estabelecimentos ou direitos relativos ao setor 

privado167 e aos particulares, que, embora subutilizados ou inutilizados, representem 

benefícios substanciais aos interesses públicos. 

 

Ainda, a despeito de não ser muito abordado pela doutrina, entende-se que o objeto 

do fomento poderá, além da atividade econômica, compreender, em determinados casos, 

o próprio agente econômico. Essa é, por exemplo, a situação na qual se enquadra as 

microempresas e empresas de pequeno porte, que, independentemente da atividade 

econômica explorada, gozam de diversos benefícios licitatórios em decorrência de seu 

papel no desenvolvimento econômico e na promoção de maior inclusão social168. 

                                                           
166 Redação original: “a acción de la Administración encaminada a proteger o promover aquellas 

atividades, establecimientos o riquezas debidos a los particulares y que satisfacem necessidades 
públicas o se estiman de utilidade geral, sin usar de la coacción ni crear servicios públicos.” In 
POZAS, Jordana de. Ensayo de uma Teoria del Fomento em el Derecho Administrativo. Revista de 
Estudios Políticos, Madrid, n. 48, 1949, p. 46. 

167 Importante ressaltar que alguns renomados autores defendem a possibilidade de o fomento recair, além 
do setor privado, sobre atividades de natureza pública, desenvolvidas por outros órgãos ou entes da 
Administração Pública. Nesse sentido, pode-se citar Garrido Falla, na doutrina espanhola, e Célia 
Cunha, na doutrina brasileira, para os quais é possível que, ao se fomentar determinada atividade, o 
Estado acabe por incentivar outro ente público a promover, concomitantemente a suas próprias 
finalidades, os interesses públicos fomentados. Nesse sentido, vide: CUNHA, Celia. O fomento da 
Administração Pública. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 32. A posição ora defendida, porém, se 
alinha ao entendimento de Jordana de Pozas e Augusto de Ataíde, para os quais o fomento poderá 
somente abranger atividades econômicas relativas ao setor privado, sob pena de, exercido pelo Poder 
Público, destituir-se de sua natureza, configurando prestação pública propriamente dita. DE ATAIDE, 
Augusto. Elementos para um curso de direito administrativo da economia. Lisboa: Ciência Técnica 
e Fiscal, 1970, p. 110/111. 

168 De acordo com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão as microempresas e empresas de 
pequeno porte são responsáveis por 52% do saldo de empregados formais disponíveis no mercado e 
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No caso das licitações públicas, o objeto do fomento poderá se relacionar tanto com 

a figura do licitante, no incentivo às pessoas jurídicas que participem do certame ou na 

escolha dos critérios de habilitação jurídica, quanto com o objeto contratado, 

estabelecendo requisitos quanto às suas características técnicas, físicas ou químicas ou ao 

seu modo fabricação, produção e entrega.  

 

Nesse ponto, faz-se necessário ressaltar que não se deve confundir o objeto do 

fomento com o da contratação pública. Com efeito, para fins do fomento licitatório, 

independe qual será o objeto da contratação pública, que poderá abranger desde a 

aquisição de bens e serviços, até a concessão de serviços e obras públicas. A licitação, na 

qualidade instrumental que lhe é própria, é mero meio para o alcance dos fins públicos 

pretendidos (em primeira instância, a celebração do contrato administrativo e, em última, 

a própria execução de seu objeto e atendimento ao interesse público) e, em sendo assim, 

sua aplicação, em tal viés incentivador, não se encontra restrita às contratações 

relacionadas ao denominado "poder de compra" estatal. 

 

Embora não se confundam, o incentivo proposto deverá estar, em alguma medida, 

relacionado com o objeto a ser contratado. Nesse sentido, o legislador nacional 

estabeleceu expressa reprovação aos critérios de preferência ou distinção que sejam 

impertinentes ou irrelevantes para o objeto contratado, excetuadas, somente as previsões 

legais (art. 3, §1, da Lei Federal nº 8.666/93): 

 

§ 1 É vedado aos agentes públicos: 
 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, 
inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou 
distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de 
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico 
objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 
3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991169; 

 
                                                                                                                                                                             

corresponderam a 25% do PIB brasileiro em 2013. MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO. Comprando das Micro e Pequenas Empresas. Caderno de Logística. n. 
04. Disponível em: <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/arquivos/sustentabilidade/comprando-
das-micro-e-pequenas-empresas-revisado.pdf>. Acesso em: 27 jan. 2017.. 

169 O artigo 3º, §1, inciso I admite que haja critérios de discriminação não relacionados com o objeto da 
contratação nos casos previstos nos parágrafos 5º a 12º, envolvendo a margem de preferência federal, as 
licitações exclusivas para bens e serviços com tecnologia produzida no país e os processos para 
aquisição de bens e serviços de informática e automação, previstos na Lei Federal nº 8.248/91. 
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Assim, a discriminação entre os licitantes somente será válida, segundo o regime da 

norma nacional, se guardar relação ou pertinência com o objeto da contratação, a fim de 

evitar o estabelecimento de critérios arbitrários que prejudiquem o caráter competitivo do 

certame170. Em suma, a restrição legal tem por objetivo precípuo evitar que as políticas de 

fomento se afastem demasiadamente da tradicional finalidade da licitação, qual seja, a de 

selecionar a melhor proposta para a Administração com relação àquela específica 

contratação. Ao final, o que se propõe é justamente a harmonização entre os dois 

princípios licitatórios, de forma que não haja sobreposição ou supressão entre eles. 

 

O dispositivo em análise também demanda que haja uma justificativa para o critério 

de discriminação, o qual deverá se pautar, essencialmente, na observância do princípio da 

isonomia.  

 

O princípio da isonomia possui especial importância no tema das licitações públicas 

uma vez que é previsto, ao lado da seleção da proposta mais vantajosa e da promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável, como uma das finalidades do processo licitatório 

(art. 3º, caput, Lei Federal nº 8.666/93). Com efeito, a isonomia deverá ser entendida sob 

dois vieses: de um lado, o aspecto formal, consistente em oferecer condições igualitárias a 

todos os interessados em contratar com a Administração e, de outro, o aspecto material, 

abrangendo a definição de critérios de discriminação apenas na medida da desigualdade 

concebida. 

 

No âmbito do fomento, a isonomia será aplicada em seu viés material. Para definir 

se caberá ou não a intervenção indireta do Estado em determinada situação, será 

necessário identificar se existe, sob o ponto de vista concreto, uma desequiparação 

efetiva, real, entre agentes ou setores, cuja ausência possa acarretar possíveis benefícios 

que justifiquem a adoção de medidas estatais de incentivo. Após, deve-se definir qual o 

fator de discrímen que justifica a desequiparação e sua relação com a medida de incentivo 

proposta171. 

                                                           
170 É evidente, porém, que haverá políticas de fomento cuja amplitude demande sua expansão para 

licitações, que não guardem relação direta com seus objetivos, contanto que devidamente motivadas, 
como é o caso da política de microempresa. No entanto, a regra geral se mantém no sentido de se 
preservar relação, direta ou indireta, entre o fomento e o objeto contratado. 

171 Celso Antônio Bandeira de Mello exemplifica essa situação em seu estudo: “(...) suponha-se hipotética 
lei que permitisse aos funcionários gordos afastamento remunerado para assistir a congresso religioso 
e o vedasse para os magros. No caricatural exemplo aventado, a gordura ou esbeltez é o elemento 
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Em estudo sobre o tema, Celso Antônio Bandeira de Mello define que somente 

poderá se considerar a aplicação legal e adequada da isonomia quando presentes os 

seguintes requisitos: 

 

a) a lei não pode erigir em critério diferencial um traço tão específico que 
singularize no presente e definitivamente, de modo absoluto, um sujeito a ser 
colhido pelo regime peculiar; 
 
b) o traço diferencial adotado, necessariamente há de residir na pessoa, coisa ou 
situação a ser discriminada; ou seja: elemento algum que não exista nelas 
mesmas poderá servir de base para assujeitá-las a regimes diferentes. [itálico do 
autor]172 

 

Em suma, o que autor propõe é que a discriminação objetivada pelo fomento nem, 

de um lado, seja excessivamente individualizada, a ponto de abranger apenas um único 

agente econômico atual e/ou determinado, nem, de outro, abranja traços diferenciais que 

não estejam relacionados às características do próprio agente (como ocorreria, por 

exemplo, se o critério discriminador fosse pautado na localização geográfica do agente). 

 

Vale notar que o posicionamento adotado pelo STF tem se alinhado a esse 

entendimento quanto aos fatores de discrímen. Assim, em mais de uma ocasião173, foram 

declaradas inconstitucionais leis estaduais que limitassem a participação em licitações ou 

concedessem benefícios às empresas que tivessem sede no respectivo Estado-membro. 

Esse é o caso, por exemplo, da ADI nº 3.070/RN: 

 

EMENTA 
 
[...] 2. A Constituição do Brasil proíbe a distinção entre brasileiros. A 
concessão de vantagem ao licitante que suporta maior carga tributária no 
âmbito estadual é incoerente com o preceito constitucional desse inciso III do 
artigo 19. 

                                                                                                                                                                             

tomado como critério distintivo. Em exame perfunctório parecerá que o vício de tal lei, perante a 
igualdade constitucional, reside no elemento fático (compleição corporal) adotado como critério. 
Contudo, este não é, em si mesmo, fator insuscetível de ser tomado como fato deflagrador de efeitos 
jurídicos específicos. O que tornaria inadmissível a hipotética lei seria a ausência de correlação entre o 
elemento de discrímen e os efeitos jurídicos atribuídos a ela. Não faz sentido algum facultar aos obesos 
faltarem ao serviço para congresso religioso porque entre uma coisa e outra não há qualquer nexo 
plausível. Todavia, em outra relação, seria tolerável considerar a tipologia física como elemento 
discriminatório. Assim, os que excedem certo peso em relação à altura não podem exercer, no serviço 
militar, funções que reclamem presença imponente.” In DE MELLO, Celso Antônio. O conteúdo 
jurídico do princípio da igualdade. 3 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2011, p. 38. 

172 Ibid., p. 23. 
173 Vide, por exemplo, os julgamentos da ADI nº 3.583/PR, da RI nº 1.177-1-RS, da RI nº 1.185-2/PE, e da 

RI nº 1.103-8/RJ. 
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[...] 4. A lei pode, sem violação ao princípio da igualdade, distinguir situações, 
a fim de conferir a uma tratamento diverso do que atribui a outra. Para que 
possa fazê-lo, contudo, sem que tal violação se manifeste, é necessário que a 
discriminação guarde compatibilidade com o conteúdo do princípio [da 
igualdade]. 
 
5. A Constituição do Brasil excluir quaisquer exigências de qualificação técnica 
e econômica que não sejam indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações. A discriminação, no julgamento da concorrência, que exceda essa 
limitação é inadmissível.[...]174 

 

Assim, o primeiro aspecto deverá avaliar: (i) se o fomento incidirá sobre bem, 

agente ou atividade relativa à iniciativa privada; (ii) se o objeto escolhido possui relação 

com a contratação pretendida e (iii) se há relação lógica entre o critério discriminatório e 

o específico tratamento jurídico constituído.  

 

Parte-se, então, para a segunda etapa de estruturação: a verificação da conformidade 

do objeto fomentado com as normas constitucionais existentes.  

 

Note-se que, para tanto, não é necessário que o objeto do fomento esteja 

expressamente previsto como tal no texto constitucional: basta que tenha por fundamento 

a viabilização de um interesse público, tutelado expressa ou implicitamente pela Carta 

Constitucional.  

 

Convém destacar que o fomento, a despeito de estar previsto constitucionalmente 

no capítulo referente à ordem econômica, não se limitará à promoção dos objetivos 

constantes nos incisos do artigo 170, podendo contemplar quaisquer interesses que sejam 

pertinentes aos valores amparados, de forma global, na Constituição Federal175.  

 

Assim, embora em alguns casos, o constituinte já tenha expressamente previsto a 

política de fomento a ser desenvolvida pelo legislador infraconstitucional (como é o caso 

das empresas de pequeno porte), a intervenção estatal não estará adstrita às políticas 

constitucionais expressas, outorgando-se autonomia para a concessão de incentivos em 

outras matérias que igualmente contemplem interesses públicos, atentando-se à 

                                                           
174 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº 3.070-1/RN-Plenário, rel. Min. Eros Grau, DJe 

19/12/2007. 
175 DE MELLO, Celso Antônio. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3 ed. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2011, p. 41/42. 
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observância de processo administrativo, com decisão motivada e sujeita à participação, 

conforme será visto nos próximos itens.  

 

2.3. QUANDO FOMENTAR: DISCRICIONARIEDADE E VINCULAÇÃO NAS LICITAÇÕES 

PÚBLICAS 

 

O terceiro aspecto que deve ser investigado compreende a análise quanto ao grau de 

discricionariedade ou vinculação ao qual estará sujeito o administrador público com 

relação à aplicação do fomento nos processos licitatórios subsequentes à sua concepção.  

 

A questão gravita em torno, principalmente, da nova redação conferida ao caput do 

artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/93. Ao instituir como finalidade da licitação, ao lado da 

isonomia e da proposta mais vantajosa, o desenvolvimento nacional sustentável, o 

legislador criou verdadeiro impasse com relação ao grau de vinculação ao qual estariam 

submetidas as licitações públicas. 

 

A partir da modificação legal, diversos autores, dentre os quais se destacam Juaréz 

Freitas e Jessé Torres Pereira Junior, passaram a defender que a busca do 

desenvolvimento nacional sustentável é de caráter mandatório, expressando verdadeiro 

dever jurídico, a ser observado, irrestritamente, em todas as licitações e contratações 

administrativas176. Juarez Freitas, nesse sentido, é enfático ao argumentar que a 

observância do fator sustentabilidade não é uma mera faculdade do administrador 

público, mas sim verdadeiro dever que se impõe no âmbito das licitações públicas, 

fundamentado constitucionalmente pela promoção do bem-estar intra e intergeracional177.  

 

Em contraposição a esse posicionamento, o Tribunal de Contas da União, em seus 

julgados recentes, tem compreendido que o administrador público não possui 

                                                           
176 PEREIRA JUNIOR, Jessé T. Desenvolvimento sustentável: a nova cláusula geral das contratações 

públicas brasileiras. Biblioteca Digital Revista Interesse Público, Belo Horizonte, ano 13, n. 67, 
maio/2011, p. 02. 

177 Nesse sentido, alega o autor: “Não se trata de simples faculdade (exposta a juízos de conveniência e 
oportunidade), tampouco de modismo passageiro, como costuma objetar o conservadorismo inercial. 
Força assumir que, em qualquer processo licitatório, o Estado tem de implementar as políticas 
constitucionalizadas, no desempenho da função indutora de práticas sustentáveis, sem prejuízo da 
função isonômica de assegurar igualação formal e substancial de oportunidades.” [grifos do autor] 
FREITAS, Juaréz. Licitações públicas austentáveis: dever constitucional e legal. Revista do Instituto 
do Direito Brasileiro, Lisboa, ano 02, n. 01, p. 339/340. Disponível em: <http://www.idb-fdul.com/> 
Acesso em: 07 mar. 2017. 
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discricionariedade para amplamente aplicar o princípio do desenvolvimento sustentável, 

restando atrelado às hipóteses de fomento que foram expressamente previstas pela lei: 

 

23. A leitura do dispositivo legal deixa claro que a vedação a preferências se 
configura em regra geral, e não poderia ser diferente, uma vez que essa regra 
deriva diretamente do princípio da isonomia, o princípio fundamental da 
licitação, conforme disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e 
também no caput do art. 3º da Lei 8.666/93. 
 
24. As exceções à regra geral estão expressamente previstas na lei, que fixa 
as hipóteses em que a preferência é cabível nos § § 5o a 12 do art. 3º da Lei de 
Licitações e no art. 3o da Lei 8.248/91. Veja-se que são essas as regras que 
decorrem do princípio da promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 
que lhe dão concretude.[...] 
 
29. Então, reformulando-se a conclusão do item 21 retro, tem-se que as 
disposições dos § § 5o a 12 do art. 3º da Lei de Licitações, do art. 3o da Lei 
8.248/91 e dos arts. 44, 47 e 48 da LC 123/2006 são as únicas condutas que 
atualmente a lei autoriza ao administrador público para estabelecer preferências 
com vistas à promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Ou seja, não 
cabe discricionariedade.178  

 

Não haveria, portanto, discricionariedade concernente à aplicação pontual de 

incentivos no âmbito das licitações públicas, cabendo ao administrador a mera aplicação 

das hipóteses previstas legalmente. 

 

Em visão que compatibiliza as duas posições anteriormente mencionadas, Marçal 

Justen Filho entende que, na prática, as finalidades deverão se harmonizar: caberá ao 

administrador verificar, caso a caso, qual interesse deverá prevalecer, sendo que, em 

algumas licitações, far-se-á necessário dar maior e, eventualmente até exclusivo, enfoque 

aos fatores econômicos, enquanto que em outras, será possível disponibilizar uma parcela 

superior de recursos para os fins sociais e ambientais:  

 

A pluralidade de finalidades buscadas pela licitação impõe uma composição 
harmônica, inclusive no tocante às diversas facetas da vantajosidade. Segundo 
o princípio da proporcionalidade, de que se tratará mais adiante, caberá 
escolher a solução apta a produzir o resultado mais satisfatório possível 
tomando em vista os diversos valores em conflito. Logo, não será válida a 
licitação que ignorar, de modo absoluto, os efeitos negativos da execução 
proposta sobre o meio ambiente. Mas também será defeituosa a licitação 
quando, invocando a defesa do meio ambiente, produzir elevação insuportável 
dos custos para a execução da prestação. 179 

 

                                                           
178 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, Acórdão nº 2241/2011 –Plenário, Min. rel. André de Carvalho, 

data da sessão: 24/08/2011. 
179 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14 ed. São 

Paulo: Dialetica, 2010, p. 77. 



110 
 

 
 

De fato, tem-se como acertada a interpretação proposta pelo doutrinador. O 

desenvolvimento nacional sustentável foi incluído como uma das finalidades da licitação, 

porém, não é o único a ser perseguido. Em última instância, o objetivo precípuo da 

licitação é possibilitar que o Estado adquira bens e serviços por meio de propostas que se 

apresentem as mais vantajosas possíveis, equilibrando, no âmbito do aspecto 

vantajosidade, as variantes econômicas e os fatores de fomento nelas incluídas. 

 

Ocorre que, pela escassez de recursos sob a qual se depara cotidianamente a 

Administração, não será possível incluir em toda e qualquer licitação pública requisitos e 

exigências relativas à sustentabilidade. Em tais casos, as técnicas de planejamento quanto 

às contratações públicas a serem efetivadas desempenharão papel primordial de modo que 

gradativamente e, considerando-se a melhor alocação de recursos, critérios indutores 

sociais e ambientais sejam incluídos nos certames públicos. 

 

Para além de tal constatação, o tema ora em análise conduz a outro questionamento, 

a saber: uma vez instituída uma política pública específica de fomento, a ser 

implementada por meio de instrumentos licitatórios, estaria o administrador público 

adstrito à sua aplicação nas licitações subsequentes que venha a realizar? 

 

Explica-se. As políticas de fomento, na qualidade de programas de ação de governo, 

encontram-se inseridas no âmbito da esfera decisória política. Isso significa, sem entrar 

nas minúcias da discussão referente às fronteiras existentes entre o exercício das funções 

legislativa e administrativa180, que a escolha quanto à estruturação ou não de um 

determinado incentivo àquele setor ou agente dependerá, em essência, das diretrizes e 

prioridades governamentais adotadas e da disponibilidade de recursos públicos no 

período. 

 

De acordo com Kingdon, em seu modelo dos múltiplos fluxos, a definição das 

políticas públicas é realizada a partir da conjugação de três principais fluxos, que 

possuem funcionamento autônomo e paralelo: o fluxo de problemas, que despertam a 

atenção para determinado foco, com base em indicadores, eventos, crises e símbolos 

(focusing events) ou feedback das ações governamentais, o fluxo de soluções, 

                                                           
180 Os aspectos relacionados à aplicação do princípio da legalidade na elaboração das políticas de fomento 

serão analisados no item 3.4.2 do presente Capítulo. 
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correspondendo às alternativas disponíveis para os problemas e, por fim, o fluxo político, 

constituído pelos elementos do “clima nacional” (ou national mood), pelos grupos de 

pressão e pelas mudanças internas governamentais.  

 

A escolha por determinada política, conforme proposto pelo autor, ocorrerá, 

impulsionada por fluxos políticos ou de problemas, nos momentos denominados “janelas 

de oportunidade”, periódicas ou imprevisíveis, nos quais os três fluxos convergirão, por 

meio da atuação de um empreendedor de políticas, para um determinado objetivo181. A 

tabela abaixo demonstra como o procedimento acima descrito se relaciona: 

 

Figura 03 – Modelo de Múltiplos Fluxos 

 

(Fonte: CAPELLA, Ana Cláudia182) 

 

O modelo acima demonstra que, em essência, a autonomia do Estado para a escolha 

de determinada política em detrimento de outra é influenciada por diversos fatores (que 

vão além da mera constatação da existência de um problema e de suas possíveis 
                                                           
181 KINGDON, J. Agendas, alternatives and public policies. 3 ed. New York: Harper Collins, 2003. 
182 CAPELLA, Ana Cláudia. Perspectivas Teóricas sobre o Processo de Formulação de Políticas Públicas 

BIB, Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais, v. 61, 2006, p. 07. 
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soluções). Esses fatores acabam por impactar diretamente o processo de exteriorização 

decisória, tornando-o extremamente complexo e impactando em seu grau de vinculação. 

 

Assim sendo, ainda que verificada desequiparação flagrante entre dois setores ou 

agentes, a seleção de um determinado objeto de fomento dependerá da avaliação do 

problema exposto e da análise quanto à conveniência de se incentivar tal setor frente às 

diretrizes governamentais adotadas e às eventuais pressões de interesses exercidas sob o 

formulador da política183. 

 

Selecionado o objeto e formulado o fomento, porém, convém investigar se a 

positivação da política resultaria em um poder-dever de aplicá-la nas licitações 

posteriormente realizadas pelo administrador público em sua respectiva esfera federativa. 

 

A resposta a tal questionamento variará conforme a forma pela qual foi estruturada 

a política de fomento. A depender do interesse a ser tutelado, em alguns casos, haverá a 

necessidade de impor a vinculação do administrador à sua realização, sob pena de 

inviabilidade da própria política e, em outros, outorgar-se-á maior discricionariedade para 

que aplicação seja realizada em conformidade com o planejamento do ente.  

 

Como regra, porém, o que tem se observado a partir das políticas públicas já 

instituídas em nosso ordenamento jurídico, o formulador da política de fomento tem 

outorgado ao administrador certa autonomia para a escolha quanto à aplicação ou não 

daquele determinado incentivo nos casos concretos. Assim, são inúmeros os exemplos 

normativos em que o vocábulo “poderá” tomou forma e substituiu a imposição da política 

à totalidade dos certames. Esse é o caso, por exemplo, da política de contratações 

sustentáveis, introduzida pelo Decreto nº 7.746/2012 no âmbito da Administração Pública 

federal, das hipóteses de dispensa de licitação e das margens de preferência. 

 

                                                           
183 Quanto à formulação de políticas públicas, Carlos Ari Sundfeld e André Rosilho destacam: “O fato é que 

as normas surgem pela pressão dos interesses, por razões pragmáticas. Os órgãos voltados à edição de 
normas – tal como o Legislativo e as agências reguladoras, para citar apenas dois casos – são 
verdadeiras arenas nas quais os interesses, dos agentes estatais e privados, se fazem presentes e 
legitimamente buscam ser acolhidos pela legislação. Isso faz parte do jogo democrático.” SUNDFELD, 
Carlos A. ROSILHO, André. Direito e políticas públicas: dois mundos?” In SUNDFELD, Carlos A.; 
ROSILHO, André. Direito da regulação e políticas públicas. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 57 
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Em tais situações, caberá ao administrador público, mediante o planejamento 

quanto aos interesses prioritários e a análise da disponibilidade de recursos, harmonizar 

os distintos princípios que regem as licitações públicas e sopesá-los em conformidade 

com as circunstâncias concretas da contratação objetivada. Veja-se, por exemplo, o caso 

das margens de preferência, que imputam um valor superior a ser pago por um 

determinado bem ou serviço, em virtude de seu caráter nacional. Caberá ao administrador 

ponderar, conforme o objeto a ser adquirido, as características do mercado e o manejo de 

seus recursos públicos, se será válida a aplicação do fomento, frente a uma possível 

redução no número de produtos que poderiam ser adquiridos em uma licitação de ampla 

concorrência: 

 

Afora isso, é também preciso - antes da instituição da margem de preferência - 
analisar quais os interesses públicos estão em jogo. A fixação da margem de 
preferência de 25% a equipamentos manufaturados nacionais de ressonância 
magnética, por exemplo, pode significar que, num certame para a aquisição de 
05 desses produtos, se comprará apenas 04 equipamentos com o mesmo 
montante que daria para a aquisição de 05 em havendo um concorrente 
estrangeiro. Ora, a depender o produto a ser beneficiado, o interesse público 
subjacente e que seria sacrificado pode na verdade ser mais relevante do que o 
fomento de determinado setor ou ator e isso deve, necessariamente, pesar na 
decisão sobre a instituição da margem de preferência.184  

 
Viabilizar maior flexibilidade quanto ao momento em que serão introduzidos tais 

instrumentos de fomento nas contratações públicas igualmente contribui, em 

determinadas situações, para preservar as particularidades locais. Com efeito, 

eventualmente não será viável, estrutural ou economicamente, aplicar a política tal como 

foi concebida em âmbito nacional, sendo necessária sua conformação às características 

daquela esfera federativa e a ponderação pelo administrador público quanto à 

vantajosidade, ou não, de sua aplicação em determinadas situações.  

 

É paradigmático, nesse sentido, o caso da política de fomento à agricultura familiar, 

instituída pela Lei Federal nº 11.326/2006. Formatada para atender e incentivar os 

pequenos produtores, seu procedimento acaba sendo dificultado em situações de grandes 

demandas, como é o caso de grandes Municípios que englobam as principais capitais 

brasileiras.  

 

                                                           
184 FABRE, Flávia M. B. M. A função horizontal da licitação e da contratação administrativa. Tese de 

Doutorado. Universidade de São Paulo, 2014, p. 117. 
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Embora não haja, ainda, um estudo formal sobre os resultados da política em 

âmbito nacional, é possível notar que os percentuais gastos pelos grandes Municípios 

(como Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Belo Horizonte185) nas contratações da 

agricultura familiar são consideravelmente inferiores quando comparados com os 

Municípios de menores dimensões ou localizados mais próximos às zonas agrícolas 

produtivas, sendo necessário adaptar os processos licitatórios de tais entes ao fomento, o 

que envolve sua aplicação estratégica em determinados períodos do ano e direcionada 

para produtos alimentícios previamente selecionados, cuja disponibilidade confira maior 

competitividade à agricultura familiar. 

 

Note-se que, em tais casos, será facultado ao seu formulador, além de conferir 

autonomia ao administrador, estruturar, seja pela divulgação e pela capacitação dos 

aplicadores, seja pela concessão de benefícios econômicos, formas de incentivo à 

regulamentação local e respectiva aplicação do fomento. Nesse sentido, Juliana Bonacorsi 

Palma: 

 

Ganham destaque, nesse quadro de discricionariedade nas contratações 
públicas sustentáveis, as normas de incentivo, voltadas a estimular os gestores 
públicos a contratar de modo sustentável. Exemplo de atual experiência 
governamental que dialoga com essas ideias é o Projeto Explanada 
Sustentável/PES, instituído pela Portaria Interministerial 244/2012, que prevê a 
possibilidade de se ‘reconhecer e premiar as melhores práticas de eficiência na 
utilização dos recursos públicos, nas dimensões de economicidade e 
socioambientais’ (art. 1º, § 2º, VII).[...] [itálico do autor]186 

 

Em suma, a vinculação ou discricionariedade de aplicação da política de fomento 

dependerá da forma pela qual foi estruturada a política e do grau de autonomia conferido 

pelo legislador em virtude das características do objeto fomentado187. Em termos práticos, 

porém, caso conferida autonomia ao administrador para aplicar, ou não o fomento, far-se-

á necessária a análise casuística quanto à viabilidade, estrutural, social e econômica, da 

                                                           
185 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. Aquisições da Agricultura 

Familiar 2014. Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-escolar/alimentacao-
escolar-consultas/dados-da-agricultura-familiar> Acesso em: 02 fev. 2017. 

186 DE PALMA, Juliana B. Contratações públicas sustentáveis. In: Carlos Ari Sundfeld; Guilherme Jardim 
Jurksaitis. (Org.). Contratos públicos e direito administrativo. 1ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 
110. 

187 Vide, a esse respeito, os comentários de Juliana Bonacorsi Palma: “[...]Nessa linha, vale indicar a 
importância da fragmentação dos regimes jurídicos nas contratações públicas sustentáveis, 
considerando, dentre outras possíveis variáveis, tipo de objeto licitado, valor da contratação, 
especificidade técnica envolvida ou, ainda, nível de competição. Ocorre que a dinâmica de uma compra 
pública de papel reciclado difere significativamente da licitação de obra sustentável, por exemplo.” 
Ibid., p. 111. 
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aplicação do fomento, aliada à ponderação das particularidades enfrentadas pelo ente 

federado em suas contratações públicas e à estruturação de políticas-meio, subsidiárias, 

direcionadas a promover e conscientizar sobre os objetivos buscados e os papéis a serem 

desempenhadas por seus aplicadores. 

 

2.4. COMO FOMENTAR: CONCREÇÃO DAS POLÍTICAS DE FOMENTO 

 

O último subitem terá por objetivo abordar as formalidades às quais deve se atentar 

o administrador público na concreção das políticas de fomento. Como fomentar engloba, 

assim, mais do que meramente descrever os instrumentos à disposição estatal no âmbito 

das licitações públicas – tema esse que será objeto do próximo capítulo – conceder 

diretrizes acerca das exigências formais, atraídas, sobretudo, pela natureza do processo 

licitatório, que se impõem no uso do fomento. 

 

Para tanto, entende-se pertinente a análise de dois subtemas, ambos pautados nos 

princípios gerais que regem a atuação administrativa: o primeiro deles é compreender de 

que forma o princípio da legalidade – e a evolução em sua extensão e significado, que 

tem sido verificadas nos últimos anos nas searas acadêmica e judicial – impacta na 

estruturação das políticas de fomento; o segundo estará associado à aplicação atual do 

princípio da economicidade e da eficiência econômica, a partir da perspectiva da ideia de 

proposta mais vantajosa e como esse conceito pode ser harmonizar com a introdução de 

outras variáveis não-econômicas na escolha pública. 

 

Os temas são dotados de tamanha complexidade e particularidade que poderiam, 

por si só, contemplar o objeto de uma dissertação inteira, especialmente no que concerne 

ao princípio da legalidade, cujos liames atinentes ao poder normativo e seu emprego pela 

Administração Pública já deram e ainda dão ensejo a grandes debates acadêmicos. No 

entanto, no presente estudo abordaremos especificamente os elementos componentes de 

referidos princípios que estejam relacionados e contribuam para o fornecimento de 

diretrizes a fim de enfrentar os desafios relativos à formalização das políticas de fomento 

nas licitações públicas. 

 

2.4.1. O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NA FORMALIZAÇÃO DO FOMENTO 
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Compreendido como forma de garantia dos direitos individuais e limitação à 

Administração Pública, o princípio da legalidade foi, inicialmente, desvinculado da 

atuação administrativa que envolvesse um caráter prestacional. Entendia-se, em uma 

perspectiva essencialmente liberal, que, por não envolver a restrição de direitos, o ato 

administrativo que concedesse qualquer espécie de benefício aos administrados não 

estaria sujeito a uma submissão efetiva à legalidade188. 

 

Com a ampliação, de cunho quantitativo e qualitativo, da intervenção estatal, 

passou-se a estender a aplicação do princípio de modo a abranger também a atuação 

positiva do Estado, afastando o caráter de benesse pública que era anteriormente 

concedido à referida atuação e superando-se o posicionamento inicial da doutrina189.  

 

O princípio se depara, então, com uma nova etapa de sua evolução. De um lado, 

frente à necessidade de se adequar às crescentes demandas sociais, a atuação do Estado 

irá se reinventar a partir da adoção de novas estruturas e formas de contratação e, por 

consequência, a dicotomia entre “repressão” e “prestação” é abandonada, conferindo-se 

distintos graus de intensidade à subordinação das atividades administrativas ao princípio 

da legalidade, a depender do instrumento público e da medida de intervenção a serem 

utilizados em cada caso. De outro, a legalidade, até então compreendida como uma 

vinculação negativa –  sob a máxima de que a Administração poderia fazer tudo que a lei 

não proibisse, estando o controle jurisdicional limitado aos atos que restringissem direitos 

individuais – é substituída por uma formulação positiva, estando a atuação administrativa 

limitada e fundamentada na exata medida em que a norma legal assim o permitir190. 

 

                                                           
188 De acordo com Maria João Estorninho, a doutrina administrativa costumava distinguir a “administração 

agressiva”, cuja atribuição era essencialmente impor restrições aos direitos individuais, da 
“administração prestadora”, responsável por proteger e ampliar a esfera de direitos dos particulares, por 
meio de prestações estatais. In ESTORNINHO, Maria J. A fuga para o Direito Privado. Coimbra: 
Livraria Almedina, 1999, p. 178/179. 

189 Quanto à modificação do posicionamento doutrinário, Maria João Estorninho ressalta: “[...] Aos poucos, 
a Administração de prestação deixa de desempenhar apenas <tarefas marginais que fornecem uma 
comodidade acessória ao particular> e, pelo contrário, torna-se frequentemente o seu <instrumento de 
sobrevivência>. A esse propósito, ROGÉRIO SOARES afirma de forma sugestiva que a ideia de que <a 
cavalo dado não se olha o dente> já não se justifica de maneira nenhuma em relação à atividade atual 
da Administração Pública, uma vez que <as prestações não são graças ocasionais, mas a essência da 
própria Administração>.” Ibid., p. 180. 

190 DI PIETRO, Maria S. Discricionariedade técnica e discricionariedade administrativa. Revista 
Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE), Salvador, n. 9, fev./mar./abr. 2007, p. 2-
3. Disponível em: http://www.direitodoestado.com/revista/redae-9-fevereiro-2007-maria%20sylvia.pdf. 
Acesso em: 14 mar. 2016. 
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Em conjunto com a expansão da dimensão do princípio, houve uma evolução 

também no que concerne à sua compreensão, a qual passa a abarcar não apenas a lei em 

sentido estrito, mas o ordenamento jurídico como um todo, o que resultou no 

desenvolvimento do conceito de “bloco de legalidade” e no desenvolvimento do conceito 

de juridicidade191.  

 

Este novo contexto no qual se insere o princípio da legalidade serve como ponto de 

partida para uma investigação especificamente direcionada ao estudo ora em andamento. 

Consiste em identificar o grau de vinculação à legalidade que deve ser observado pela 

Administração quando da formalização do fomento no âmbito das licitações públicas. 

Isso significa, em última instância, compreender se é necessária a edição de leis que 

instituam e regulamentem as políticas de fomento cuja viabilização seja proposta a partir 

dos processos licitatórios ou se, ao contrário, sua previsão por instrumentos normativos, 

infralegais, seria suficiente para imbui-las de legitimidade.  

 

Em um primeiro momento, faz-se necessário analisar a questão sob uma perspectiva 

ampla: a partir do esclarecimento quanto à necessidade, ou não, de reserva legal para a 

formulação de políticas públicas em geral, 

 

Em uma breve análise, logo é possível notar que o questionamento não é pacífico 

no âmbito doutrinário. As políticas públicas, como visto, são programas de ação 

governamental a partir das quais se coordena os meios à disposição do Estado e as 

atividades privadas para a concretização de objetivos públicos politicamente 

determinados de acordo com a agenda política. A partir de tal conceito e, tomando-se 

como base, a concepção de que a definição da agenda de interesses prioritários é decisão 

essencialmente política, defende-se a necessidade de que as políticas públicas sejam 

                                                           
191 A ideia de bloco de legalidade foi introduzida por Maurice Hauriou para descrever essa submissão da 

Administração não apenas à lei formal, mas ao ordenamento jurídico como um todo. Nesse sentido 
explicita Gustavo Binenbojm: “[...] Essa vinculação, ao revés, dá-se em relação ao ordenamento 
jurídico como uma unidade (Constituição, leis, regulamentos gerais, regulamentos setoriais), 
expressando-se em diferentes graus e distintos tipos de normas, conforme a disciplina estabelecida na 
matriz constitucional.” [itálico do autor] BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito 
administrativo: direitos fundamentais, democracia e constitucionalização. 2 ed. São Paulo: Renovar, 
2008, p. 141. 
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formuladas por meio de reserva legal, embasados na concepção clássica de separação dos 

poderes e na ideia de representatividade da qual se reveste o Poder Legislativo192. 

 

De outro lado, porém, há autores, que defendem a desnecessidade de 

fundamentação da política na legalidade estrita, contanto que seja composta pelos 

atributos essenciais para sua caracterização e pautada em interesse público, tutelado pelo 

ordenamento jurídico. Nessa linha, Gustavo Binenbojm, ao discorrer sobre o processo de 

enfraquecimento da lei formal, defende uma aproximação da atuação administrativa às 

previsões constitucionais, as quais passam a fundamentar diretamente o agir do 

administrador: 

 

Verifica-se, assim, o surgimento de uma verdadeira Constituição 
administrativa, que, por um processo de autodeterminação constitucional, se 
emancipou da lei na sua relação com a Administração Pública, passando a 
consagrar princípios e regras que, sem dependência da interpositivo 
legislatoris, vinculam direta e imediatamente as autoridades administrativas. A 
Constituição, assim, deixa de ser mero programa político genérico à espera de 
concretização pelo legislador e passa a ser vista como norma diretamente 
habilitadora da competência administrativa e como critério imediato de 
fundamentação e legitimação da atuação administrativa. [itálico do autor]193 

 

Esse cenário resulta, de acordo com Maria Paula Dallari, em uma multiplicidade de 

formas pelas quais as políticas públicas se formalizam no ordenamento brasileiro, as 

quais podem ser divididas, em suma, nas seguintes categorias: (i) do próprio texto 

constitucional; (ii) de leis em sentido estrito; (iii) de normativos infralegais, como 

decretos e portarias e, por fim, (iv) de outros documentos jurídicos, como contratos, 

convênios, planos e, até mesmo, por meio dos processos licitatórios194.  

 

Com efeito, tal como observado pela autora, a indefinição doutrinária de fato se 

reflete na aplicação prática do tema, existindo, de um lado, políticas públicas veiculadas 

por meio de atos infralegais e documentos jurídicos, sem caráter normativo e, de outro, 

leis que utilizam a denominação "planos", "políticas", "planejamento", desvinculadas, 

porém, de seu conceito tradicional, sem contemplar efetivamente uma política pública. A 

                                                           
192 Assim destaca Maria Paula Dallari: “A teoria cunhada no liberalismo atribui a função formadora do 

direito à competência exclusiva do Poder Legislativo, sede da representação popular.” in Direito 
administrativo e políticas públicas. São Paulo: Editora Saraiva, 2006, p. 271. 

193 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 
constitucionalização. 2 ed. São Paulo: Renovar, 2008, p. 37. 

194 BUCCI, Maria P. D. O conceito de políticas públicas em direito. in BUCCI, Maria P. D. (Org.). 
Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Editora Saraiva, 2006, p. 13/14. 
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dificuldade, portanto, reside em identificar, indo além das denominações e das 

formalidades quanto à exteriorização, quais atos instituem verdadeiras políticas públicas.  

 

No campo das licitações, o tema se reveste de maior complexidade. O cerne do 

debate doutrinário se encontra intrincado no âmbito do artigo 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal. Ao prever que a licitação será a regra, o texto constitucional 

somente admite seu afastamento, em caráter excepcional, nas hipóteses previstas 

legalmente. Impõe-se, portanto, a observância à reserva legal sempre que o dever geral de 

licitar tiver de ser excepcionado.  

 

Como consequência da supramencionada regra, alguns autores, como Juliana 

Bonacorsi de Palma, têm defendido que as licitações sustentáveis dependeriam de reserva 

legal na medida em que se equiparariam à lógica da dispensa de licitação, por se afastar 

do processo licitatório tradicional e instituir novos parâmetros para o julgamento das 

propostas, semelhante, nesse aspecto, ao chamamento público típico da celebração dos 

convênios – utilizado para definir os beneficiários daquele específico incentivo público. 

Nesse sentido, assevera a autora: 

 
[...] Pela natureza de dispensa das contratações públicas sustentáveis, o 
legislador encontra-se constitucionalmente autorizado a prever ou estabelecer 
standards de criação de outros critérios que vão além das exigências de 
qualificação técnica e econômica, notadamente os critérios de sustentabilidade, 
lastreados no tripé ambiental, econômico e social.195 

 

Embora o entendimento da autora tenha se referido às licitações sustentáveis, é 

possível aplicá-lo ao fomento licitatório como um todo, já que corresponde ao gênero do 

qual as licitações sustentáveis são espécies. Daí decorre que, como regra, as disposições 

de fomento relacionadas à matéria de licitações públicas, que ocasionem ou o afastamento 

da regra geral ou a introdução de novos parâmetros de seleção, de acordo com os 

argumentos apresentados pela autora, deveriam possuir fundamento legal. 

 

Com efeito, tem razão a autora ao apontar que as hipóteses nas quais o fomento for 

viabilizado por meio do afastamento completo do dever de licitar sua formalização 

                                                           
195 DE PALMA, Juliana B. contratações públicas sustentáveis. In: Carlos Ari Sundfeld; Guilherme Jardim 

Jurksaitis. (Org.). Contratos públicos e direito administrativo. 1ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 
107 
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deverá, obrigatória e indubitavelmente, estar embasada em lei em sentido estrito, pela 

expressa disposição constitucional. 

 

Quanto aos casos, porém, em que o fomento acarretar mera modificação no 

processo tradicional de licitação, a imposição de tal reserva legal ganha novos contornos, 

devendo ser objeto de uma avaliação mais detida e cautelosa quanto à sua extensão. 

  

O primeiro aspecto compreende a equiparação entre as licitações públicas, cujo 

procedimento abarque instrumentos de fomento, e o chamamento público dos convênios. 

Embora, de fato, os processos de seleção se aproximem na medida em que ambos 

possuem por objetivo viabilizar uma determinada necessidade pública, cujo interesse é 

compartilhado entre a Administração Pública e o setor privado, as licitações públicas nas 

quais o fomento é introduzido, a par das modificações por ele inseridas no processo, se 

mantém sujeitas ao regramento geral, em termos de procedimento e das finalidades, as 

quais se prosseguem atreladas à garantia da isonomia e à obtenção da proposta mais 

vantajosa. 

 

Além do argumento acima, deve-se ponderar, também, que nem sempre o fomento 

criará novos instrumentos ou aspectos procedimentais. A legislação nacional dá abertura 

para que as variáveis ambientais e sociais sejam inseridas no processo licitatório 

tradicional, sem, no entanto, ocasionar qualquer modificação no texto legal. Pode-se citar, 

nesse sentido, as exigências de certificação ambiental e social, que podem ser 

contempladas como acréscimo na pontuação dos licitantes, e os critérios objetivos de 

julgamento, cuja definição poderá abranger, para além do preço, aspectos como custos de 

manutenção, de desatualização, de externalidades ambientais, dentre outros, ambos os 

quais já se encontram atualmente refletidos no texto normativo em vigor. Em tais casos, 

os parâmetros de seleção são, portanto, alterados, mas não a legislação que os 

fundamentam. 

 

Pelas razões acima expostas, defende-se que o fomento licitatório nem sempre 

representará uma efetiva dispensa do dever geral de licitar, motivo pelo qual não 

necessariamente deverá ser submetido à regra da reserva legal. Seu fundamento, como 

visto, deverá estar pautado na definição de uma política pública (a qual, por sua vez, 

poderá ser formalizada pelos distintos instrumentos disponíveis no ordenamento jurídico). 
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Quanto aos instrumentos, à exceção dos casos em que efetivamente o fomento for 

viabilizado por meio do afastamento da licitação196 ou por mecanismos que impliquem a 

modificação do regime geral, a formulação da política de fomento licitatório poderá ser 

concretizada por meio de mecanismos infralegais197.  

 

Nesse cenário, observe-se, inclusive, que o fomento tem sido atualmente 

estruturado por meio de dois principais métodos: aqueles que foram especificamente 

regulamentados e previstos por leis em sentido estrito, e aqueles que, fundados em 

políticas de Estado198, foram assegurados constitucionalmente como metas gerais (como a 

proteção ao meio ambiente, o desenvolvimento nacional, a busca do pleno emprego, 

dentre outros) e posteriormente previstos e formulados em instrumentos infralegais e até 

mesmo nos próprios documentos licitatórios.  

 

A inexistência de um modelo jurídico único, estritamente considerado, está 

relacionado tanto à evolução do próprio entendimento da legalidade, que se destituiu de 

seu caráter binário e é pautada, atualmente, em graus de intensidade, variáveis conforme a 

intervenção estatal pretendida, quanto à autonomia conferida ao gestor público, de modo 

a evitar o engessamento por completo das políticas e inviabilizar a criação de novos 

instrumentos de fomento. 

 

Fundamental, porém, independentemente do instrumento definido, é que estejam 

contempladas, suficientemente em termos de qualidade e de quantidade, as informações 

necessárias para a implementação do fomento pelo administrador e compreensão por 

parte dos beneficiários e da coletividade.  

 

                                                           
196 Um exemplo dessa situação são as hipóteses de fomento licitatório que importam na criação de nova 

hipótese de dispensa de licitação (como é o caso da política da agricultura familiar), o que demandaria, 
obrigatoriamente, a edição de lei em sentido estrito. 

197SANTOS, Murillo G. Poder Normativo nas Licitações Sustentáveis. in SANTOS, Murillo G.; BARKI, 
Teresa V. P. (Coord.). Licitações e contratações públicas sustentáveis. Belo Horizonte: Editora 
Forum, 2011, p. 158-159. 

198 De acordo com Maria Paula Dallari, as políticas de Estado são aquelas ações estratégicas, que incorpora 
elementos sobre a ação necessária e possível naquele momento e conjunto institucional determinado e 
projeta-os para um horizonte temporal amplo, medido em décadas. Diferem-se, portanto, das políticas 
de governo, que contemplam um programa maior. Cf. O Conceito de Política Pública em Direito. In: 
BUCCI, Maria Paula Dallari (Org.). Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: 
Saraiva, 2006, p. 19. 
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Esse requisito é de vital importância, na medida em que, no ordenamento brasileiro, 

as políticas de fomento têm seguido um modelo padrão (princípios, diretrizes, direitos e 

deveres, procedimento e penalidades) 199, sem se preocupar em analisar impactos 

específicos e suas respectivas medidas de mitigação decorrentes da estrutura econômica, 

política e jurídica proposta.  

 

Quanto ao caráter quantitativo, o arcabouço normativo da política, constituído por 

todas as normas que, direta ou indiretamente, contemplem suas características, deverá 

prever informações em dimensão apropriada para a veiculação do fomento pretendido. A 

esse respeito, Maria Paula Dallari descreve a necessidade de que, principalmente nos 

mecanismos de indução, sejam adequadamente definidas suas respectivas regras: 

 

A evolução das funções do Estado, com a valorização dos papéis de articulação 
e coordenação, em lugar dos modos de atuação unilaterais que vigoravam nas 
fases iniciais do direito público, corresponde a um padrão normativo típico, 
caracterizado pela utilização frequente de normas permissivas. Para 
implementar mecanismos de indução, o governo se vale tanto de Sanções 
premiais, como de “certificações de status” atribuídas por órgãos públicos, as 
quais, por sua vez, atuam como requisitos para o gozo de benefícios públicos. 
Nesse sentido, ganha relevância a condição de órgãos e instâncias 
governamentais de expedir tais declarações e disciplinar os efeitos premiais 
subsequentes, o que requer refinamento e precisão não apenas do desenho 
institucional, mas das regras que calibram os requisitos, benefícios, bem 
como os efeitos de cumprimento e descumprimento das normas. [negrito 
nosso]200 

 

Em se tratando das licitações públicas, as normas deverão ser estruturadas, com 

maior ou menor detalhamento, de acordo com o instrumento de fomento definido para a 

viabilização do objetivo. Como regra geral, porém, sem prejuízo dos aspectos específicos 

de cada política, deverão contemplar os beneficiários, a forma e o instrumento por meio 

dos quais será concedido o benefício, as finalidades da política, o papel dos órgãos 

eventualmente envolvidos, os prazos e o modo de revisão da política. 

 

                                                           
199 De acordo com Natasha Schmitt Caccia Salinas, as leis brasileiras de políticas públicas tendem a seguir 

um padrão quanto à sua estrutura: “A estrutura de uma típica lei brasileira que disciplina políticas 
públicas pode ser dividida em seis partes principais: (i) princípios e diretrizes da política; (ii) objetivos 
da política; (iii) composição dos órgãos e autoridades envolvidos na implementação de uma 
determinada política e descrição genérica sobre suas competências e responsabilidades; (iv) rol de 
definições, incluindo a caracterização dos atores afetados pela política; (v) instrumentos, vaga e 
genericamente considerados, de controle da ação administrativa; (vi) penalidades e responsabilidades 
pela inobservância dos dispositivos legais.” Direito e políticas públicas: a lei enquanto instrumento de 
ação governamental. Tese de Doutorado em Direito. Universidade da São Paulo, 2012, p. 36. 

200 BUCCI, MariaP. D.. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas. São Paulo: 
Saraiva, 2013, p. 128. 
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Além da necessidade de que haja a dimensão informativa seja adequada, deve-se 

atentar, ainda, para a qualidade das normas elaboradas, a qual, por sua vez, estará 

diretamente vinculada ao refinamento dos estudos técnicos conduzidos em momento 

anterior e à veiculação adequada, por parte do Estado, aos interlocutores visados pelo 

fomento201. Qualidade, portanto, nesse contexto, estará relacionada à assertividade, 

clareza, simplicidade (quando cabível) e precisão do conteúdo normativo. 

 

A preocupação com a qualidade normativa não é um fenômeno isolado no espectro 

das políticas de fomento. Aprofundam-se e expandem-se os estudos cujo objetivo é 

identificar e sistematizar os mecanismos para aprimoramento da técnica legislativa – 

estudo, esse, que ganhou a denominação de legística na doutrina estrangeira.  

 

O desenvolvimento de teorias que tenham por fundamento melhorar os 

instrumentos normativos é, em última instância, uma resposta à crise da própria 

democracia representativa e da incapacidade dos instrumentos normativos de fazer frente 

às complexas e volúveis demandas da sociedade202. 

 

Em linha com essa tendência, diversos países têm editado normas com a finalidade 

de orientar a elaboração normativa, seja decorrente do Poder Executivo, seja do Poder 

Legislativo. Nesse sentido, vale citar o exemplo da União Europeia, que, em 2002, 

instituiu o Action Plan for Better Regulation203, por meio do qual se pretende criar uma 

cultura legislativa comum aos países-membros e aprimorar a técnica regulatória europeia 

com relação às políticas ambientais. 

                                                           
201 BUCCI, Maria P. D. O Conceito de Política Pública em Direito. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (Org.). 

Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 43/44. 
202 A esse respeito, vale a leitura de Natasha Schmitt Caccia Salinas: “Parte do desprezo hoje dominante 

pelo papel da lei como mecanismo estruturador da ação administrativa decorre do reconhecimento de 
uma situação de “crise” da democracia representativa e de crise do direito e de suas fontes. A crise da 
democracia representativa é atribuída às limitações dos arranjos institucionais que estruturam a forma 
como o Poder Legislativo, o Presidente da República, bem como grupos de interesse diversos 
relacionam-se entre si para a formulação de políticas públicas legisladas. [...] A este problema 
acresce-se o fato de que a lei, fonte por excelência de produção jurídica, há muito é também percebida 
como instrumento insuficiente para tratar de uma realidade altamente cambiante. Quanto mais instável 
esta realidade se torna, mais complexa se revela a tarefa de regulá-la por meio de instrumentos 
legislativos. Consequentemente, hoje se assiste a um crescente desinteresse na literatura jurídica, ou 
até desprezo, pelo papel da lei enquanto elemento estruturador das ações da Administração Pública.” 
SALINAS, Natasha S. C. Direito e políticas públicas: a lei enquanto instrumento de ação 
governamental. Tese de Doutorado em Direito. Universidade da São Paulo, 2012, p. 33/34. 

203 UNIÃO EUROPEIA. Action Plan for Better Regulation. 2007. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al10108> Acesso em: 13 fev. 2017. 
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Dentre as medidas previstas para melhorar a qualidade das normas, pode-se 

mencionar as seguintes: (i) a definição de normas mínimas para a consulta; (ii) a 

realização de análise de impacto das iniciativas legislativas e políticas mais importantes; 

(iii) o reforço da exposição de motivos das normas, cujo conteúdo deverá abranger as 

consultas efetuadas e os resultados, as análises de impacto, as justificativas para a escolha 

do instrumento e seu respectivo impacto orçamentário e (iv) a introdução de cláusula de 

reexame dos atos, que, preferencialmente, contemplará a revisão anual da legislação. 

 

Note-se que, de acordo com a norma europeia, a melhoria da qualidade do processo 

legislativo não advém somente do aprimoramento do conteúdo puro e simples da norma. 

Para além de uma norma bem-elaborada, é de fundamental importância que se atente para 

os procedimentos prévios, conduzidos por meio de estudos técnicos e consultas– à 

população e a especialistas do setor - e que embasarão a formulação posterior da política, 

bem como à verificação constante dos resultados obtidos e da possibilidade de adaptação 

e modificação da norma em períodos determinados de tempo. Nesse sentido, destaca 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho: 

 

[...] de algum tempo pra cá, mais cedo nalguns Estados, mais tardiamente 
noutros, ganhou atenção o fato de que a qualidade dos projetos condicionava — 
como é óbvio, mas não era apercebido — a qualidade das leis e, em 
consequência, a sua eficácia e sua efetividade. É a tardia percepção de que, se 
leis há que não “pegam”, ou seja, não ganham efetividade, ou não produzem 
seus efeitos almejados, às vezes, pelo contrário possuem efeitos perversos, isto 
deriva de sua própria estrutura normativa. Por isso, tornou-se consciência da 
importância da preparação dos projetos e, também, embora com menos 
frequência, a aferição de seus resultados, a fim de ser levada a cabo a sua 
correção ou aprimoramento.204 

 

Assim, conclui-se que, ao formular determinada política de fomento, o 

administrador deverá se atentar para a suficiência do instrumento normativo, abrangendo 

a quantidade adequada de informações para que tome conhecimento do fomento e seu 

objeto, e a qualidade normativa, a qual, por sua vez, compreenderá a estruturação de 

estudos técnicos prévios e a previsão de medidas de comunicação e transparência pública. 

 

                                                           
204 FERREIA FILHO, Manoel G. A Legística e a “filosofia” da lei. Revista Jurídica da Procuradoria 

Gera do Município de São Paulo, São Paulo, CEJUR – Centro de Estudos Jurídicos, 2009. 
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2.4.2. DA MENOR À MELHOR PROPOSTA: NOVOS PARADIGMAS EM LICITAÇÕES PÚBLICAS 

 

A legislação acerca das licitações públicas traz, como uma de suas finalidades, a 

busca pela proposta que se apresente mais vantajosa à Administração Pública, conceito 

que deve ser aferido a partir de uma avaliação baseada em tipos de licitação taxativos e 

nos parâmetros objetivos estabelecidos no edital de licitação (art. 3, Lei nº 8.666/93 e art. 

1º, §1º, IV, Lei nº 12.462/2011). Embora a referência à proposta mais vantajosa 

permaneça inalterada na legislação, com a expansão da utilização das licitações como 

mecanismo de fomento alguns doutrinadores passaram a se questionar quanto à 

manutenção ou não da essência de referido conceito e sua aplicação aos certames 

públicos. Nesse sentido, é elucidativa a exposição formulada por Juliana Bonacorsi de 

Palma: 

 

[...] Está impregnado no imaginário daqueles que vivenciam as licitações na 
prática a ideia de que a proposta mais vantajosa seja sinônimo de menor valor 
venal, sempre em benefício do Poder Público. E os dois aspectos 
caracterizadores da proposta mais vantajosa - (i) economia de recursos públicos 
e (ii) ao Poder Público - seriam largamente reproduzidos pela doutrina de 
direito administrativo, sedimentando um lugar-comum no direito público 
brasileiro.205 

 

Com efeito, o conceito de proposta mais vantajosa tem sido vinculado, no âmbito da 

doutrina tradicional, à ideia de menor preço, considerando-se meramente o aspecto 

econômico relacionado às propostas formuladas206. Convencionou-se atrelar o conceito de 

vantagem ao seu viés estritamente econômico, pautado em uma noção de que a atuação 

administrativa deve priorizar a atuação mais adequada à economicidade e à otimização 

dos recursos públicos.  

 

Curioso mencionar, porém, que desde o Decreto-lei nº 200/67, a legislação deixou 

de prever a proposta mais barata como critério único de seleção, possibilitando que 

                                                           
205

 DE PALMA, Juliana B. Contratações Públicas Sustentáveis. In: Carlos Ari Sundfeld; Guilherme Jardim 
Jurksaitis. (Org.). Contratos públicos e direito administrativo. 1ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 
104. 

206 Esse entendimento é especialmente veiculado pelos órgãos de controle. Nesse sentido, vide Magno 
Antonio da Silva, em artigo para a Revista do Tribunal de Contas da União: “No que tange à Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, na qual se regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal 
e institui normas referentes às licitações e contratos da Administração Pública, vários artigos abordam 
a economicidade ou a proposta mais vantajosa, que também, entre outras coisas, pode ser entendida 
como a de menor custo no critério de seleção durante um certame.” in DA SILVA, Magno A. O 
conceito de eficiência aplicado às licitações públicas: uma análise teórica à luz da economicidade. 
Revista do TCU, Brasília, n. 113, set./dez. 2008, p. 73. 



126 
 

 
 

fossem fixados parâmetros objetivos os quais permitissem embasar o julgamento em 

fatores como a qualidade, o rendimento, os preços, as condições de pagamento e de 

prazos e outros pertinentes (art. 133 do Decreto-lei nº 200/67, repetido, posteriormente, 

no art. 36, do Decreto-lei nº 2.300/86). Apesar de tal previsão legislativa, a interpretação 

doutrinária ainda se alinhava à ideia de que a proposta mais barata configuraria aquela 

relacionada ao menor preço venal, enquanto que os critérios de qualidade e rendimento 

poderiam ser usados para embasar o julgamento de propostas pelo tipo técnica ou técnica 

e preço, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, ao comentar o dispositivo na vigência do 

Decreto-lei nº 2.300/86: 

  

Não se pode ficar, em doutrina, um critério único para o julgamento das 
propostas, visto que os interesses predominantes do serviço público variam em 
cada contratação. Numa poderá ser o preço, noutra a qualidade ou o 
rendimento, noutra, ainda, a conjugação desses e de outros fatores. Mas são 
esses interesses que condicionam e limitam a escolha dos fatores a serem 
considerados e, consequentemente, do tipo de licitação cabível e do critério de 
julgamento adequado. Destarte, não seria admissível que a Administração, para 
a compra de tijolos comuns, indicasse os fatores de qualidade e rendimento, 
optando pela licitação melhor técnica, assim como não seria admissível que, 
para uma alienação, estabelecesse o critério do menor preço.207 

 

Essa interpretação perdurou, ainda, no regime da Lei nº 8.666/93, no qual se 

observou uma forte preferência pelo menor preço, associado diretamente à concepção de 

proposta mais vantajosa. Essa preferência é fruto tanto da forma pela qual a lei 

disciplinou a aplicação dos critérios de julgamento208, quanto da constante preocupação – 

ampliada no contexto de edição da Lei nº 8.666/93 – com os gastos públicos e os desvios 

decorrentes de uma eventual atuação negligente do administrador público. 

  

                                                           
207 MEIRELLES, Hely L. Licitação e contrato administrativo. 10 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1991, p. 148. 
208 Os artigos 44, 45 e 46 estabelecem os critérios de julgamento da licitação (menor preço, técnica e técnica 

e preço), limitando a aplicação dos tipos técnica e técnica e preço a situações excepcionalíssimas nas 
quais se verifique a necessidade de contratação de serviços que sejam predominantemente de natureza 
intelectual. Nesse sentido, esclarecem Ivan Barbosa Rigolin e Marco Tullio Bottino: “Se assim já 
acontecia informalmente no passado, antes por temor da autoridade em escolher propostas mais caras 
– e supostamente mais vantajosas -, o que sempre precisava justificar ostensivamente, agora o 
panorama mudou. Continua sendo a do menor preço a licitação quase que exclusivamente exercitada 
no País, mas por direto mandamento legal. Quando se verifica a redação do art. 46 da L. 8.666, 
denota-se claramente que a lei reservou os tipos da melhor técnica, e da técnica e preço, a hipótese de 
contratação de objetos de ‘natureza predominantemente intelectual’, como projetos, cálculos, 
fiscalizações e outros especificados, exemplificativamente, na Lei. Ainda que o §3º do art. 46 permita 
utilizar os dois tipos, excepcionalmente, para outros objetos, essa diretriz, constante do caput do art. 
46, parece ter sido a exceção que a lei estabeleceu à regra geral do menor preço.”. RIGOLIN, Ivan B.; 
BOTTINO, Marco T. Manual prático das licitações. 8 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 20099, p. 219. 
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Deve-se atentar, porém, que o fomento exige uma nova percepção acerca da 

compreensão do ideal de vantajosidade para a Administração Pública. Abandona-se sua 

vinculação exclusiva à economicidade, considerada sob o viés do menor valor venal, e 

passa-se a englobar o vetor de satisfatoriedade dos resultados, ambos os quais devem 

embasar, de forma conjugada, o princípio da eficiência econômica209. Compreende-se, 

assim, como uma busca pela alocação ótima dos recursos públicos, não apenas para 

atendimento das necessidades cotidianas da Administração, mas também considerando a 

concreção de tais objetivos do fomento licitatório. Para além de tal modificação, a própria 

economicidade ganha novos contornos, abrangendo, em sua ponderação, outros valores, 

de conteúdo não econômico, porém, igualmente relevantes na escolha administrativa210. 

 

Assim, urge que a vantajosidade seja examinada sob uma nova perspectiva. Dentre 

os instrumentos do fomento licitatório, a serem abordados no próximo capítulo, os quais 

compreendem, em suma: assimetrias procedimentais, reserva de licitação e dispensa de 

licitação, pode-se delimitar três acepções reformuladas do conceito. 

 

A primeira delas abrange o fomento viabilizado como assimetria procedimental 

(com exceção da categoria “critérios de julgamento”) e reserva de licitação. Em tais 

situações, a introdução do fomento no edital de licitação pressupõe que a proposta mais 

vantajosa será aquela que, atendendo aos requisitos mínimos formulados nos documentos 

licitatórios - e, por consequência, permitindo a concreção das finalidades fomentadas -, se 

apresente mais atrativa para a Administração em conformidade com os critérios de 

julgamento tradicionalmente definidos pela lei (como, por exemplo, o menor preço, a 

melhor técnica, a conjugação de técnica e preço, o maior retorno econômico, a maior 

oferta de preço, entre outros).  

 

Assim é possível que, mesmo uma licitação do pregão, cujo critério de julgamento 

será necessariamente o menor preço, veicule e atinja incentivos públicos, viabilizados por 

meio de especificações técnicas, requisitos de qualificação, critérios de pontuação e 

outras exigências transmitidas pelo edital, as quais deverão ser observados pelo licitante 

                                                           
209 Esta subdivisão da eficiência econômica em dois vetores, o da economicidade e o de resultados, foi 

inicialmente proposto por Paulo Modesto. A respeito do tema, vide: MODESTO, Paulo. Notas para um 
debate sobre o princípio da eficiência. Revista do Serviço Público. ano 51, n. 2m abr./jun. 2000. 

210 Vide JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14 ed. 
São Paulo: Dialetica, 2010, p. 67. 
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ao formular sua proposta. Esclarecedora é, nesse aspecto, a lição de Eduardo Fortunato 

Bim, que afirma ser "[...] a competição que preordena a proposta mais vantajosa à 

Administração Pública, mas é a competição nos termos do edital que definirá qual 

proposta interessa a Administração."211. Nessa linha, no caso do pregão mencionado 

acima, a vantajosidade, ainda que se mantenha atinente ao menor preço, deverá 

contemplar o menor preço especificamente para o produto ou serviço que atenda às 

especificações editalícias de caráter social e ambiental. 

 

A segunda categoria consiste na dispensa de licitação. A exceção à realização de 

licitação pública, prevista pela Lei nº 8.666/93, não afasta o dever de a contratação ser 

estruturada e formalizada por meio de um processo administrativo próprio, ainda que 

simplificado, com atenção a regras gerais de isonomia, economicidade, transparência, 

impessoalidade e motivação. A doutrina entende, inclusive, que o único fator que 

diferencia a contratação dispensada daquela licitada é a fase externa, uma vez que caberá 

ao administrador, em ambos os casos, promover os estudos de viabilidade, as definições 

de objeto e as tomadas de decisão inerentes à fase interna212.  

 

Quanto à fase externa, o artigo 26, da Lei nº 8.666/93 previu regras mínimas a 

serem observadas pelo administrador em tais contratações, abrangendo a necessária 

motivação da escolha do fornecedor e a justificativa do preço praticado, ambos 

elaborados pela autoridade competente. Daí decorre que a dispensa de licitação não 

autoriza que a seleção do contratado deixe de observar o mandamento geral da 

vantajosidade da contratação, o qual deverá ser demonstrado no processo administrativo 

tanto por meio dos fundamentos para a escolha daquele determinado fornecedor – 

motivos os quais poderão estar atrelados a fatores de fomento – como pela justificativa do 

preço praticado. Não se deixa, portanto, de considerar o preço como uma condição 

relevante na aferição da razoabilidade da contratação objetivada, porém, tal como na 

primeira categoria, a ideia de vantajosidade ganha novos contornos, conjugando o fator 

preço ao fomento veiculado.   

 

                                                           
211 BIM, Eduardo F. Considerações sobre a juridicidade e os limites da licitação sustentável. in SANTOS, 

Murillo G.; BARKI, Teresa V. P. (Coord.). Licitações e contratações públicas sustentáveis. 1 ed. Belo 
Horizonte: Editora Fórum, 2011, p. 190. 

212 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14 ed. São 
Paulo: Dialetica, 2010, p. 389. 
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Por fim, a terceira e última acepção está relacionada com a hipótese na qual os 

próprios critérios de julgamento funcionam como instrumentos do fomento licitatório, na 

qualidade de assimetrias procedimentais, e veiculam preferências à contratação de 

determinados licitantes. Nesse sentido, pode-se citar, por exemplo, a experiência 

comunitária europeia, na qual a proposta mais vantajosa é aferida a partir de uma múltipla 

avaliação de distintos critérios, sopesados em conformidade com sua importância para 

aquela específica contratação. Assim, é possível que – e os precedentes existentes têm se 

mostrado bem-sucedidos nesse sentido -, em uma licitação com o objetivo de se 

privilegiar práticas ambientais, confira-se um peso ao fator econômico e outro ao fator 

ambiental, a partir dos quais se obterá a proposta mais vantajosa. 

 

Cabe destacar que o regramento brasileiro, embora seja taxativo com relação aos 

tipos de licitação, não se afasta - ao menos no teor do texto legal - sobremaneira das 

práticas internacionais. Com efeito, a Lei nº 8.666/93, seguindo a tendência dos 

normativos anteriores, possibilita que o instrumento convocatório preveja critérios 

objetivos, definidos no edital, que serão observados no julgamento das propostas. 

Diferente de seus antecessores, a lei não discriminou, nem, ao menos, exemplificou quais 

seriam estes critérios. Pode-se considerar, porém, que a vantajosidade poderá ser definida 

a partir de fatores de qualidade, durabilidade, manutenção, ciclo de vida, aspectos 

ambientais e outros requisitos relacionados com o objeto contratado. Sobre o tema, 

preceitua Marçal Justen Filho, em linha com a experiência verificada no âmbito das 

normas comunitárias europeias: 

 

Quando o edital previr uma pluralidade de fatores para o julgamento, deverá 
determinar sua apreciação de modo dissociado, para evitar julgamento confuso 
ou impreciso. Em tais casos, o desejável seria a Administração estabelecer 
pesos proporcionais (não necessariamente idênticos) para cada fator, com 
atribuição de notas no exame de cada qual. Assim, o resultado seria produzido 
por uma espécie de totalização de diversos julgamentos.213  

 

Seguindo essa mesma linha, a Lei nº 12.462/2011, relativa ao RDC, além de prever 

que o julgamento da proposta observará tais parâmetros estabelecidos no instrumento 

convocatório, especificou que a busca da maior vantagem deverá considerar os custos e 

benefícios, diretos e indiretos, de natureza econômica, social e ambiental, definindo, 

inclusive, que poderão ser ponderados os custos de manutenção, desfazimento de bens e 

                                                           
213 Ibid., p. 612. 
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resíduos, os índices de depreciação econômica e outros fatores de igual relevância (art. 4º, 

III). Para dar ainda mais ênfase à relevância do sopesamento dos parâmetros objetivos, e, 

em atenção às práticas brasileiras que não tem por costume considera-los em contratações 

voltadas ao menor preço, reiterou o comando normativo, dessa vez especificamente 

voltado para as contratações julgadas pelos tipos menor preço ou maior desconto (art. 19, 

§1º).  

 

Conclui-se, portanto, que a proposta mais vantajosa – embora não tenha sofrido 

alterações normativas substanciais - de fato adquire novos contornos sob a ótica do 

fomento. De nada adiantaria, nessa linha, prever instrumentos licitatórios que ocasionam 

a mudança do processo tradicional, sem, no entanto, conceber uma nova perspectiva para 

avaliar o que deve ser considerado como a melhor proposta para a Administração.  

 

Assim, faz-se necessário que tais fatores não-econômicos – conjuntamente com as 

novas acepções acima descritas –, pautados no princípio da eficiência, sejam levados em 

consideração pelo administrador conjuntamente com as ponderações relativas ao 

princípio da legalidade, tanto ao formular a política de fomento e elaborar os documentos 

licitatórios, nos quais deverá ser definida, de maneira clara e objetiva, a forma pela qual o 

fomento se concretizará, tanto no momento de apreciação das propostas concebidas, 

atentando-se para as diretrizes previamente estabelecidas no edital e, consequentemente, 

limitando-se a discricionariedade e subjetivismos na escolha do contratado. 

 

Sob esse enfoque, passa-se, portanto, a abordar no próximo capítulo a forma pela 

qual o fomento poderá se concretizar nos processos licitatórios, percorrendo-se os 

distintos instrumentos atualmente previstos no ordenamento jurídico nacional e as 

limitações a eles vinculadas.  
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CAPÍTULO 3 - INSTRUMENTOS DO FOMENTO LICITATÓRIO 

 

Superadas as questões relativas à formação e à estruturação da política, convém 

estudar quais instrumentos se encontram atualmente disponíveis na legislação brasileira e 

como viabilizar medidas de fomento no âmbito das licitações públicas. 

 

Deve-se, porém, realizar algumas ressalvas quanto ao recorte definido na pesquisa, 

o qual orientará tanto a eleição dos instrumentos a ser estudados, como a sua posterior 

classificação em virtude da natureza das alterações propostas no processo licitatório 

tradicional. 

 

A primeira ressalva está intrincada na ideia de que os instrumentos ora selecionados 

se encontram vinculados tão somente ao processo licitatório em si considerado. Como já 

foi apontado nos capítulos precedentes, a atuação fomentadora da Administração Pública 

comporta diversas facetas, inclusive quanto ao uso das contratações públicas como meio 

de viabilizá-la. Nesse sentido, todos os instrumentos que se viabilizem por meio da 

contratação pública – e não do procedimento – não serão aqui abordados. Refere-se, em 

suma, às condições de contratação, por meio das quais se confere a possibilidade de 

instituir obrigações e exigências relativas à execução contratual que, por sua vez, 

contemplem o fomento (como, por exemplo, a exigência de contratação de pessoas 

deficientes ou a utilização de produtos com componentes atóxicos na prestação dos 

serviços de limpeza). 

 

A segunda ressalva se relaciona com o recorte quanto às políticas de fomento 

analisadas. Embora existam, atualmente, diversos exemplos em todas as esferas 

federativas da aplicação dos instrumentos acima propostos, para a análise que será 

realizada nos próximos itens privilegiou-se o estudo de políticas de cunho nacional, em 

virtude de sua abrangência e no impacto que repercutem nas demais esferas, sem prejuízo 

de eventuais referências pontuais que serão realizadas sobre políticas estaduais ou 

municipais, cujo precedente represente relevante parâmetro de aprimoramento a ser 

considerado no estudo conduzido.  
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Por fim, a terceira e última ressalva afasta do estudo as denominadas “compras 

compartilhadas”, hipóteses nas quais, pelas características da contratação, se possibilita a 

participação de distintos órgãos e entes da Administração Pública em um mesmo certame, 

ocasionando reduções nos preços propostos em virtude da economia de escala viabilizada. 

Neste caso, a contratação poderá ser viabilizada por meio das atas de registro de preços 

(e, quando assim previsto na lei, da figura da adesão) ou, ainda, por meio da centralização 

da competência para das contratações de determinados bens e serviços, referentes ao ente 

federativo, em um único órgão (como ocorre, por exemplo, no Município de São Paulo 

com a Secretaria Municipal de Gestão, que centraliza as contratações de bens e serviços 

comuns municipais214). Embora tais mecanismos tenham a capacidade de maximizar o 

fomento pretendido pelo Estado, não contemplam, isoladamente considerados, 

instrumentos de viabilização do fomento público, motivo pelo qual não serão abordados 

nos próximos itens.  

 

A fim de sistematizar o estudo, propõe-se a divisão dos instrumentos em três 

principais categorias, a saber: (i) as assimetrias procedimentais; (ii) as licitações 

reservadas e, por fim, (iii) a dispensa de licitação, as quais serão analisadas 

individualmente a seguir.  

 

3.1. ASSIMETRIAS PROCEDIMENTAIS 

 

A primeira das categorias compreende o estabelecimento de medidas que, de 

alguma forma, modifiquem a estrutura tradicional do processo licitatório, aqui 

compreendido como aquele definido no âmbito da Lei Federal nº 8.666/93215.  

 

Em determinadas ocasiões, tais medidas poderão resultar em auxílio, favorecimento 

ou facilitação do procedimento para determinados agentes econômicos e, em outras, 

acarretará a observância de certos requisitos, sem os quais não será possível a adjudicação 

                                                           
214 Vide: art. 4, Decreto Municipal nº 56.144/2015. 
215 Embora atualmente existam, na legislação aplicável, distintos modelos de processos licitatórios e, em 

termos numéricos, o pregão tenha utilização mais significativa no dia-a-dia da Administração Pública, 
elegeu-se como tradicional aquele presente na Lei Federal nº 8.666/93, em virtude de sua auto-
intitulação como regramento geral das licitações públicas e da relação, usualmente realizada pela 
doutrina e jurisprudência, a tal modelo como base para os demais que foram posteriormente editados na 
legislação brasileira. 
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do objeto licitado. De todo modo, devem acarretar modificações no procedimento, tal 

como tradicionalmente definido. 

 

Ao criar essa assimetria procedimental, o Estado incentiva que mais empresas se 

adaptem aos aspectos que estão sendo fomentados e possibilita maior acesso ao mercado 

de contratações públicas por setores que usualmente não seriam tão competitivos sob o 

modelo tradicional das licitações públicas, definido pela Lei Federal nº 8.666/93. Para 

demonstrar a utilização de tais assimetrias pelo Estado, examinou-se abaixo as principais 

medidas de fomento federais atualmente existentes nessa categoria, classificadas em três 

principais momentos do processo licitatório: (i) na especificação do objeto; (ii) na fase de 

habilitação e (iii) no julgamento das propostas. 

 

3.1.1. NA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

A especificação do objeto pode parecer, a princípio, uma forma de fomento relativa 

à contratação pública, e não ao processo licitatório em si. Isso se deve ao fato que o 

objeto, além de ser definido em momento prévio ao início do procedimento de seleção, é, 

em essência, o elemento que fundamenta os atos que precedem e consubstanciam a 

contratação. Com efeito, a distinção entre as duas etapas, no que concerne à especificação 

do objeto, é tênue. No entanto, o que se verifica, na prática, é que o objeto possui um 

impacto relevante na forma pela qual será estruturado o processo licitatório, abrangendo, 

em determinadas situações, até mesmo a introdução de novas etapas procedimentais. 

 

Por meio de referido instrumento, o administrador público irá delimitar bens e 

serviços – ou, ainda, componentes a eles relacionados – que privilegiem a viabilização de 

interesses públicos sociais e ambientais. Não faltam exemplos na legislação nesse sentido, 

como é o caso da Lei nº 12.305/2010, que estabelece, como um dos objetivos da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, a priorização na aquisição de bens e serviços reciclados, 

recicláveis ou, ainda, compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente 

sustentáveis, e da Lei nº 12.598/2012, relativa às contratações do sistema de defesa, que 

determina a possibilidade de restrição do objeto licitatório à aquisição de produtos e 

sistemas de defesa produzidos ou desenvolvidos no país ou que utilize insumos nacionais 

ou com inovação desenvolvida no país. 
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Em ambos os casos acima destacados certamente há a configuração de instrumentos 

de fomento, no entanto, nem sempre sua previsão irá ocasionar uma assimetria 

procedimental. Para a configuração da assimetria, assim, é necessário que além de o 

objeto ser destinado a fomentar um determinado setor ou agente, haja modificações 

procedimentais decorrentes da necessidade de verificação da conformidade dos bens 

fornecidos pelos possíveis licitantes às exigências contidas no edital.  

 

Tem-se, nesse sentido, a exigência de certificações, selos, certidões ou outros 

documentos comprobatórios, independentemente de sua forma ou denominação, que 

visem a assegurar a compatibilidade do objeto às especificações técnicas incentivadas. 

Essa alternativa é, inclusive, prevista no RDC, no qual se possibilita a solicitação de 

certificações de qualidade ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto 

ambiental, nas contratações destinadas às aquisições de bens. 

 

Em tais casos, far-se-á necessária a instituição de uma etapa, dentro da fase de 

habilitação ou após o julgamento das propostas, na qual a comissão licitatória deverá 

investigar se os documentos correspondem às exigências editalícias. Apesar de seus 

benefícios relacionados à facilitação da confirmação de que os concorrentes atendem a 

tais exigências, a introdução das certificações acarreta uma série de questionamentos 

quanto ao aspecto da competitividade, já que tendem a reduzir a participação dos 

potenciais licitantes àqueles que detenham a certificação, caso a comprovação se limite a 

uma determinada certificadora; além da ampliação dos custos, dos licitantes que quiserem 

certificar-se e da Administração, nos casos em que, para privilegiar a concorrência, previr 

meios alternativos de comprovação216.  

 

Ainda, é possível que a especificação do objeto compreenda a referência a 

determinados catálogos e registros cadastrais já preestabelecidos pela Administração 

Pública. A vantagem de tal instrumento consiste na uniformização da terminologia 

utilizada e da referência às especificações técnicas e da simplificação, pelo administrador, 

em introduzir novos produtos e serviços estratégicos em suas licitações. Um dos 

principais exemplos, nesse sentido, é o Catálogo de Materiais (“CATMAT”), do 

                                                           
216 O tema das certificações, por sua especificidade, inclusive quanto ao tratamento que tem sido conferido 

pelos tribunais de contas, é mais bem delineado no próximo subitem deste capítulo. A esse respeito, 
recomenda-se a consulta ao subitem 3.1.2.1. 
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Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Trata-se de um sistema informatizado, 

cujo acesso é aberto à sociedade, por meio do qual o administrador pode consultar 

distintas classes de bens catalogados pela Administração federal. Recentemente, além dos 

bens tradicionais, foi inserida a possibilidade de pesquisa do catálogo com base no 

critério da sustentabilidade, o que, de um lado, auxilia na propagação de sua inserção nos 

documentos editalícios, promovidos por uma facilitação orientada ao próprio 

administrador público e, de outro, sinaliza ao mercado a propensão de a Administração 

vir a adquirir referidos bens, adequados a tais especificações técnicas217. 

 

A adoção das especificações como forma de fomento impõe, porém, a atenção a 

algumas cautelas fundamentais. A primeira é referente ao exato e objetivo detalhamento 

do objeto e de sua pormenorização. Essa preocupação, apesar de já veiculada pelos 

regramentos licitatórios, ganha especial destaque quanto ao fomento: especificações bem 

formuladas, facilitam sua compreensão e tenderão a atrair a atenção do mercado para a 

conformação a elas aderente, enquanto que previsões lacunosas, contraditórias ou 

confusas poderão afastar possíveis competidores, sem mencionar no risco de 

arbitrariedade, por parte do administrador, na escolha do contratado. 

 

Nesse sentido, a Lei nº 8.666/93 estabelece a obrigatoriedade de elaboração de 

projeto básico e executivo, para as obras e serviços (art. 7), e a adequada caracterização 

do objeto, normalmente atrelada a um termo de referência, nas compras públicas (art. 14). 

Em ambos os dispositivos, o objetivo da lei é o mesmo: impor ao administrador a 

delimitação exata do que se objetiva contratar.  

 

No âmbito do RDC o comando legal referente à delimitação do objeto é expresso: 

deve ser claro, preciso, sem especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias (art. 

5). Atente-se que o RDC foi além de meramente chamar atenção para os aspectos de 

clareza e precisão, atinentes mais à forma pela qual se exterioriza as especificações do 

que ao seu conteúdo: elas deverão ser detalhadas na exata medida do necessário, sem 

excessos, nem faltas. 

 

                                                           
217 A esse respeito, vide: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. Contratações Públicas Sustentáveis. 

Disponível em: <http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/contratacoes-publicassustentaveis>. Acesso 
em: 29 nov. 2017. 
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Por fim, deve-se igualmente atentar ao fator competitividade relacionado com a 

definição do objeto a ser licitado. É possível que, em determinadas situações, o mercado 

não detenha condições, qualitativas ou quantitativas, de fornecer os bens e serviços que se 

objetiva contratar na exata formulação do fomento ou, ainda que as detenha, os agentes 

econômicos aptos sejam tão pouco numerosos que ocasionaria verdadeira inviabilização 

da licitação. É exemplificativa, nesse sentido, a licitação realizada pelo Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais., no qual, ao se 

estabelecer a exigência de certificação EPEAT para a aquisição de bens de informática, 

resultou na excessiva restrição de acesso aos licitantes, conforme ponderado no Acórdão 

nº 508/2013, do TCU: 

 

12. Acrescento que o Inmetro, ao posicionar-se nos autos (peça 18) , esclarece 
que "não se manifesta totalmente contrário à exigência em editais de licitação 
de certificações providas por institutos estrangeiros e entende que em alguns 
casos é necessário. Porém, a certificação EPEAT é extremamente exigente, 
restringindo a participação na licitação a poucos fornecedores." 
 
13. Corrobora esse entendimento a informação da representante que apenas 
11% dos computadores avaliados entre 2004 e 2008, atingiram a classificação 
máxima "Gold", mensurada com base em 51 critérios ecológicos voltados à 
realidade americana. 

 

Assim, a competitividade é um fator relevante no processo de estruturação das 

especificações técnicas do objeto, devendo ser ponderada, junto aos possíveis benefícios 

decorrentes do objeto fomentado, de modo que se privilegie, ao máximo, a concorrência, 

sem ocasionar o total afastamento do viés social e ambiental a ele relacionado, fatores 

esses que deverão estar presentes na motivação da escolha administrativa, componente do 

processo administrativo licitatório218. 

 

3.1.2. NA FASE DE HABILITAÇÃO 

 

Uma das maiores controvérsias relativas ao fomento no âmbito das assimetrias 

procedimentais compreende sua inserção na fase de habilitação. Isso porque tanto a 

                                                           
218 Vide, a esse respeito, o acórdão nº 1375/2015 – Plenário, do TCU: “19.2. Em segundo, deve constar do 

processo de contratação motivação expressa justificando a nova exigência, nos termos do art. 3º, § 1º, 
I, da Lei 8.666/1993, e de acordo com a jurisprudência desta Casa (Acórdão 1.687/2013-Plenário, item 
9.2.2) . Com efeito, é legítimo que a entidade deseje adequar suas contratações a novos parâmetros de 
sustentabilidade ambiental, ainda que com possíveis reflexos na economicidade da compra, devendo 
fazer constar expressamente do processo de contratação motivação fundamentada que justifique a 
escolha dessas exigências.”. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão nº 1375/2015 – Plenário, 
Min. rel. Bruno Dantas, data de sessão: 03/06/2015. 
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doutrina, como a jurisprudência tem adotado uma interpretação bastante restritiva com 

relação à possibilidade de ampliação das exigências já previstas no regramento da Lei nº 

8.666/93. Referida restrição abrange não apenas as etapas da habilitação – atualmente 

conglomeradas na habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-

financeira e regularidade fiscal e trabalhista – mas também as exigências nelas 

compreendidas.  

 

Passa-se a tratar, então, de tais restrições sob a ótica dos documentos licitatórios de 

certificação, nos quais as questões relativas à sua alocação no quadro procedimental e à 

possibilidade, ou não, de sua exigência tem sido objeto de amplo debate. 

 

3.1.2.1. Documentos Licitatórios de Certificação 

 

Os documentos licitatórios de certificação compreendem, em essência, a 

introdução, no processo licitatório, de exigência de comprovações documentais relativas à 

observância de determinadas normas ou procedimentos, que contemplem externalidades 

positivas a ser posteriormente usufruídas pela sociedade.  

 

Como regra, tais exigências poderão ser requeridas no edital de licitação sob 

distintas formas, contemplando rótulos, certificados, selos, cadastros ou, ainda, qualquer 

outro documento, que tenha por objetivo demonstrar que a empresa licitante, em seu 

processo produtivo, atende a práticas social ou ambientalmente relevantes. Ao se 

empregar a denominação “documentos certificatórios” ou “certificação” no presente 

estudo, portanto, objetiva-se tratar, de forma ampla, de todos estes documentos cuja 

exigência poderá ser introduzida no processo licitatório. 

 

Na área ambiental, constam diversos exemplos práticos da aplicação de tal 

mecanismo, englobando especificações relativas ao produto e/ou diretamente à figura do 

produtor, considerado globalmente no âmbito da atividade econômica explorada. Apenas 

a título exemplificativo, pode-se citar: o selo Procel de Economia de Energia, que tem 

por objetivo identificar os equipamentos que apresentem nível ótimo de eficiência 

energética219, o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

                                                           
219 O selo Procel foi instituído pelo Decreto Presidencial, de 08/12/1993. 
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Utilizadoras de Recursos Ambientais, que comprova a regularidade de determinada 

empresa com relação aos impactos ambientais eventualmente produzidos no 

desenvolvimento da atividade econômica220, o certificado ISO 14001:2015, que 

especifica os requisitos para a implementação de um Sistema de Gestão Ambiental nas 

empresas221-222, bem como outras certificações relacionadas ao produto/serviço ou aos 

seus componentes, conforme exemplifica o artigo 5º, da Instrução Normativa nº 01/2010, 

SLTI/MPOG: 

 

Art. 5º Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional, quando da aquisição de bens, poderão exigir os 
seguintes critérios de sustentabilidade ambiental: 
 
I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, 
atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
 
II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de 
certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto 
ambiental em relação aos seus similares; 
 
III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem 
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais 
recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o 
armazenamento; [...] 

  
Assim, a partir da inclusão de tais documentos no âmbito licitatório e, por 

consequência, da imposição à observância de determinados procedimentos ou normas, o 

Poder Público acaba por incentivar a adoção e a expansão das práticas sustentáveis. 

 

Convém destacar que não se devem confundir os certificados com eventuais 

exigências de apresentação de certidões e declarações por parte dos licitantes, no que 

concerne à sua caracterização como fomento licitatório. 

 

As certidões e declarações são, na maioria das vezes, direcionadas a assegurar que a 

empresa se encontre perfeitamente adimplente com suas obrigações legais, de caráter 

                                                           
220 O Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 

Ambientais foi instituído no art. 9, VIII, da Lei nº 6.938/1981. 
221 Vide: ABNT NBR ISO 14000. 
222 A observância da ISO 14001 foi, inclusive, prevista no âmbito da Instrução Normativa nº 01/2010 

SLTI/MPOG: “Art. 4 [...] § 5º Quando a contratação envolver a utilização de bens e a empresa for 
detentora da norma ISO 14000, o instrumento convocatório, além de estabelecer diretrizes sobre a área 
de gestão ambiental dentro de empresas de bens, deverá exigir a comprovação de que o licitante adota 
práticas de desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de 
reutilização.”. 
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social, trabalhista e ambiental. Nesse sentido, pode-se citar a inclusão, na Lei Federal nº 

8.666/93, da exigência de comprovação do atendimento pela empresa à vedação ao 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e a qualquer trabalho para 

os menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz (em conformidade com o art. 7º, 

inciso XXXIII, da Constituição Federal). 

 

Enquanto os certificados são, em essência, facultativos, podendo a empresa aderir 

ou não à prática relativa ao fomento, as declarações e as certidões, como regra, 

compreendem obrigações às quais a licitante, em tese, já estaria sujeita por força de 

imposição legal, apenas reforçando a obrigatoriedade de seu cumprimento. Justamente 

por compreenderem o atendimento de regras legais, cuja observância é impositiva, exige-

se tão somente uma declaração por parte da empresa ou certidão atestando de tal 

cumprimento, distintamente das exigências relativas à comprovação das práticas 

sustentáveis. 

 

Estritamente consideradas, portanto, as declarações e as certidões embora não 

estejam impossibilitadas, não serão, como regra, propriamente mecanismos de fomento, 

mas sim de regulação – ou de fomento regulatório - das atividades desenvolvidas pelas 

empresas e, portanto, não devem ser confundidas com os demais documentos licitatórios 

citados para fins do presente estudo. 

 

Avançando no tema, impõe-se a análise de uma das principais controvérsias, 

doutrinárias e jurisprudenciais, consistente na identificação da etapa na qual se pode 

proceder à exigência dos documentos licitatórios acima descritos. 

 

A primeira alternativa, mais pacífica quanto à sua viabilidade jurídica, consiste na 

inserção, dentro da qualificação técnica, da prova de atendimento de requisitos previstos 

em lei especial (art. 30, V, Lei nº 8.666/93). A exigência tem por objetivo assegurar que 

as atividades cujo exercício esteja sujeito à regulação por lei especial – aqui, 

compreendida lei em sentido amplo, abrangendo também as normas infralegais – estejam 

em conformidade com as regras correspondentes.  

 

Nesse sentido, há uma ampla gama de atividades reguladas que poderiam se 

enquadrar em referida exigência. Pode-se citar, por exemplo, os produtores de bens e 
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serviços que se encontram vinculados à inscrição na Cadastro Técnico Federal, do 

IBAMA, nos termos da Instrução Normativa nº 31/2009 ou, ainda, da exigência que, em 

uma licitação para alienação de lotes de madeira em unidades de conservação, fosse 

exigida a qualificação técnica em manejo sustentável de florestas, nos termos da Lei nº 

11.284/2006.  

 

Note-se, porém, que a introdução do fomento em tais casos ficará restrita à 

existência de prévia regulação, que imponha o atendimento de determinadas regras e 

condições específicas para o exercício daquela atividade, caracterizando-o, portanto, tal 

como destacado acima quanto à natureza das declarações, como espécie do tipo de 

fomento regulatório, do qual não se está a tratar223. Faz-se necessário, assim, partir para a 

análise ampla da introdução de requisitos de certificação, relacionados ao fomento, na 

qualificação técnica e de seu tratamento jurídico. 

 

Quanto ao tema, o Tribunal de Contas da União tem posição pacificada224, seguida 

pela jurisprudência225, no sentido de que a exigência de comprovação de certificações, 

selos e rótulos, como requisito de habilitação, compreenderia medida excessivamente 

restritiva ao caráter competitivo do certame, exigindo-se que sua utilização seja restrita 

                                                           
223 Importante destacar, nesse aspecto, que, considerando a obrigatoriedade do cumprimento das exigências 

especiais, o STJ já decidiu quanto à desnecessidade de sua previsão no instrumento licitatório, sem 
ocasionar a invalidade do certame: “1. Cuidando o objeto da licitação de serviços de administração 
penitenciária, envolvendo atividades de vigilância, não há como afastar a exigência legal de que o 
licitante possua autorização da Polícia Federal. 

 2. Ante a ausência de referida autorização nos documentos entregues pela impetrante à comissão de 
licitação por não constar do edital, pode e deve a Administração oficiar a Superintendência 
penitenciária da Polícia Federal para verificar a regularidade da empresa, nos termos da legislação de 
regência.” SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RMS nº 27.922/BA, 1ª turma, rel. min. Teori Albino 
Zavascki, DJe 17.08.2009. 

224 Vide os seguintes acórdãos do Tribunal de Contas da União: Acórdãos 213/2013 – TCU – Plenário, 
855/2013 – Plenário, 2.048/2006 – Plenário, 1.107/2006 – Plenário, 481/2004 - Plenário. 

225 O STF também tem entendido inconstitucionais, do ponto de vista formal e material, as normas que 
introduzem novas previsões ao rol de qualificação técnica. Nesse sentido, vide ADI 3.670-0/DF: 
“EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade: L. distrital 3.705, de 21.11.2005, que cria 

restrições a empresas que discriminarem na contratação de mão-de-obra: inconstitucionalidade 
declarada. 1. Ofensa à competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e 
contratação administrativa, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, 
autárquicas e fundacionais de todos os entes da Federação (CF, art. 22, XXVII) e para dispor sobre 
Direito do Trabalho e inspeção do trabalho (CF, arts. 21, XXIV e 22, I). 2. Afronta ao art. 37, XXI, da 
Constituição da República – norma de observância compulsória pelas ordens locais – segundo o qual a 
disciplina legal das licitações há de assegurar a ‘igualdade de condições de todos os concorrentes’, o 
que é incompatível com a proibição de licitar em função de um critério – o da discriminação de 
empregados inscritos em cadastros restritivos de crédito – que não tem pertinência com a exigência de 
garantia do cumprimento do contrato objeto do concurso.”  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 
3.670-0/DF-Plenário, min. rel. Sepúlveda Pertence, DJe 02.04.2007. 
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como critério meramente classificatório. Argumenta-se que os requisitos de habilitação se 

encontram expressamente descritos no âmbito do artigo 30, da Lei Federal nº 8.666/93, 

não sendo possível ampliá-lo por meio de normas infralegais ou disposição no próprio 

instrumento licitatório (art. 30, §5). Nesse sentido: 

 

As exigências contidas no art. 30, da Lei nº 8.666/1993 são do tipos numerus 
clausus, ou seja, encontram-se esgotadas naquele dispositivo, sendo defeso, aos 
diversos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, inovar. [...] Tais 
exigências somente seriam justificáveis se os referidos requisitos fossem 
previstos em lei especial, passando a situação, então, a enquadrar-se no inciso 
IV do referido art. 30. Tal situação, entretanto, caso existisse, deveria ser 
expressamente consignada no edital de licitação, em nome da motivação que 
deve nortear os atos administrativos. No caso em exame, tem-se que o edital 
não fez qualquer alusão a eventuais leis especiais que estivessem a requerer o 
cumprimento de tais exigências.226 

 

Em linha com o entendimento jurisprudencial, a doutrina administrativa também 

segue o entendimento de que as exigências constantes na Lei nº 8.666/93 comportam 

hipóteses taxativas de habilitação, alertando, ainda, que a exigência do certificado pode 

representar um risco demasiado de restrição à competitividade do certame e distorcer, de 

forma negativa, os resultados obtidos nas licitações: 

 

Em suma, há enorme risco de que a exigência da certificação ISO represente 
uma indevida restrição ao direito de participar da licitação. Mas isso não é o 
mais grave, pois existe questão jurídica de muito maior relevância. Trata-se de 
que a ausência da certificação ISO não significa inexistência de requisitos de 
habilitação. Uma empresa pode preencher todos os requisitos para a obtenção 
da certificação, mas nunca ter tido interesse em formalizar esse resultado. 
Exigir peremptoriamente a certificação como requisito de habilitação 
equivaleria a tornar compulsória uma alternativa meramente facultativa: 
nenhuma lei condiciona o exercício de alguma atividade à obtenção do 
Certificado ISO. Portanto, obtém a certificação quem o desejar (e preencher os 
requisitos pertinentes, é óbvio).227 

 

Muito se questiona quanto aos possíveis entraves que a previsão de certificações, 

para além da restrição da competitividade, poderia ocasionar ao certame. Além do prazo 

atribuído à realização do procedimento de certificação (que, caso fosse obrigatória, 

poderia limitar a participação apenas das empresas que já possuíssem a certificação em 

momento anterior à abertura da licitação), deve-se considerar os custos que são impostos 

aos licitantes para tanto e o risco de que, a despeito de conter a certificação, determinada 

                                                           
226 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Decisão nº 739/2001 – Plenário, Min. rel. Ubiratan Aguiar, 

data de sessão: 12/09/2001. 
227 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14 ed. São 

Paulo: Dialetica, 2010, p. 466. 
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empresa não represente a melhor opção para prestação de determinado serviço ou o 

fornecimento do produto à Administração Pública. 

 

Em linha com a discussão referente aos benefícios e malefícios de se incluir a 

exigência de certificação como critério de habilitação no certame, as soluções propostas 

têm seguido, em suma, dois principais caminhos de modo a permitir sua inclusão como 

forma de fomento, sem ocasionar, entretanto, restrições excessivas à competitividade ou 

ampliar sobremaneira os custos de transação do certame. 

 

De um lado, encontram-se os normativos e as previsões editalícias que, a fim de 

mitigar os riscos relacionados à utilização das certificações, têm previsto a possibilidade 

de que a empresa licitante comprove o atendimento às normas ou procedimentos 

fomentados por outros meios de prova equivalentes ao certificado. Nesse sentido se 

encontra consolidada, também, a jurisprudência do TCU: 

 

6. Quanto à previsão de que as licitantes deveriam apresentar certificado de 
responsabilidade ambiental referente a seus produtos, a princípio, não haveria 
óbices, tendo em vista o disposto no art. 3º, inciso II, do Decreto 7.174/2010, 
que regulamenta a contratação de bens e serviços de informática e automação 
pela administração pública federal. Todavia, como bem acentuou a unidade 
instrutiva, o caráter restritivo da exigência restou patente por essa comprovação 
ter sido restringida aos certificados EPA, em prejuízo de outros sistemas de 
avaliação e classificação ambiental utilizado pelo mercado de computadores.228  

 

Essa alternativa se encontra prevista, também, no art. 62, da Diretiva nº 24/2014, da 

União Europeia, que, ao tratar das normas de garantia de qualidade e de gestão ambiental, 

estabelece que as autoridades adjudicantes: (i) deverão aceitar certificados equivalentes 

de outros organismos estabelecidos nos Estados-membros e (ii) caso não seja possível 

obter o certificado nos prazos estabelecidos, deverão reconhecer outros meios de prova 

que demonstrem que o operador cumpre todas as normas de qualidade ou gestão 

ambiental requeridas no certificado. 

 

A comprovação por outros meios de prova se coaduna com a segunda solução que 

tem sido veiculada no ordenamento jurídico brasileiro. Tem-se previsto, nesse sentido, 

que, caso não detenha a certificação exigida, ao final da fase de julgamento, a empresa 

                                                           
228 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão 231/2013 – Segunda Câmara, Min. rel. José Jorge, 

data de sessão: 29/01/2013.  
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melhor classificada deverá ser submetida a diligências por parte do órgão contratante ou, 

ainda, apresentar amostras do produto, de modo a verificar sua adequação às exigências 

do ato convocatório (como é o caso do disposto no artigo 5º, §§ 1º e 2º, da Instrução 

Normativa nº 01/2010, SLTI/MPOG e do artigo 8º, caput e §1, do Decreto Federal nº 

7.746/2012, respectivamente). 

 

Como se pode constatar, as soluções propostas para mitigar os riscos relativos à 

restrição da competitividade, decorrentes da introdução das certificações, tende a 

acarretar uma majoração dos custos relativos à licitação, seja em decorrência dos gastos 

procedimentais impostos às licitantes para a obtenção da documentação, seja pela 

introdução de uma etapa de análise de amostras e posterior diligências, internamente na 

Administração Pública, a fim de averiguar o cumprimento das normas sociais e 

ambientais que se objetiva privilegiar.  

 

Diante de tais fatores, impõe-se ao administrador, sempre que objetivar incluir 

referido instrumento em uma determinada licitação, realizar uma ponderação entre os 

aspectos positivos e negativos das certificações propostas, especificamente no que 

concerne: (i) à sua relação, ainda que indiretamente, com o objeto licitado e (ii) a 

verificação quanto à existência de outros meios menos onerosos229, que permitam a 

obtenção dos mesmos resultados, conforme esclarece Marçal Justen Filho: “se a 

Administração dispuser de mecanismos suficientemente satisfatórios para verificar a 

qualidade do objeto, com menor efeito restritivo da competição, caberá adotar essa 

alternativa.”230  

                                                           
229 Elucidativo é, nesse sentido, o acórdão nº 508/2013-Plenario / TCU: “11. Considerando, portanto, que o 

edital aqui examinado não oportuniza outra alternativa ao licitante senão a apresentação do 
certificado EPEAT, categoria Gold, alinho-me à jurisprudência aqui citada, no sentido de que a 
exigência é restritiva ao caráter da competição. 

 12. Acrescento que o Inmetro, ao posicionar-se nos autos (peça 18) , esclarece que "não se manifesta 
totalmente contrário à exigência em editais de licitação de certificações providas por institutos 
estrangeiros e entende que em alguns casos é necessário. Porém, a certificação EPEAT é extremamente 
exigente, restringindo a participação na licitação a poucos fornecedores." 

 13. Corrobora esse entendimento a informação da representante que apenas 11% dos computadores 
avaliados entre 2004 e 2008, atingiram a classificação máxima "Gold", mensurada com base em 51 
critérios ecológicos voltados à realidade americana. 

 16. [...], concluo que o edital do sobredito pregão eletrônico contém exigência que não se coaduna com 
os mandamentos legais inscritos na Lei 8.666/1993, em especial com o inciso I, § 1º do seu art. 3º, e a 
jurisprudência acima citada. Nesse sentido, cabe determinação ao Instituto para que se abstenha de 
celebrar contratos ou adesões aos itens 1 e 2 da ata de registro de preços decorrente do pregão 
Eletrônico 66/2012-SRP.” TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão nº 508/2013 - Plenário, 
Min. rel. José Jorge, data de sessão: 13/03/2013. 

230 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários ao RDC. São Paulo: Dialetica, 2013, p. 145. 
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3.1.3. NO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

No regramento geral disciplinado pela Lei nº 8.666/93, o julgamento das propostas 

deverá ocorrer, como regra, na sequência da análise dos documentos relativos à 

habilitação dos proponentes. Somente serão consideradas, portanto, as propostas 

apresentadas por licitantes que já estejam devidamente habilitados (art. 43). A despeito de 

tal previsão, tem se expandido, nos regimes licitatórios específicos - como o pregão, o 

RDC e as licitações das concessões -, a inversão das fases de habilitação e julgamento, a 

qual passa a desempenhar, portanto, um papel de proeminência na definição das licitantes 

que prosseguirão no certame público.  

 

Nesse cenário, a etapa de julgamento das propostas – que já era apontada no regime 

da Lei nº 8.666/93, pela doutrina, como demandante de um maior rigor na apreciação 

conduzida pelo administrador, por impactar sensivelmente na execução contratual em 

momento posterior231 – ganha ainda maior relevância quando da inversão das fases, uma 

vez que somente o licitante melhor classificado terá seus documentos de habilitação 

analisados. 

 

Independentemente da ordem na qual se realize, o julgamento das propostas deverá, 

em essência, comportar duas principais apreciações. A primeira delas é relativa à 

viabilidade e à idoneidade da proposta apresentada. Trata-se de promover a verificação 

da conformidade da proposta ao panorama dos preços praticados no mercado e a 

possibilidade de sua efetiva exequibilidade, a fim de evitar futuros problemas relativos à 

sua manutenção (art. 48, II). A segunda abrangerá o exame quanto à conformidade da 

proposta aos requisitos e condições estabelecidos no edital e nos demais documentos 

licitatórios (art. 48, I). Indo além da mera análise formal de atendimento dos critérios de 

formação dos preços, deve-se verificar se a proposta globalmente comporta o atendimento 

                                                           
231 Nesse sentido, Adilson Abreu Dallari: “Na fase de classificação, contrariamente, deve ser feito um 

rigoroso e amplo exame da proposta, tendo em vista que tudo aquilo que nela se contém vai afetar 
sensivelmente o futuro contrato. Em síntese, o exame da idoneidade da proposta deve ser muito mais 
severo que o exame da idoneidade da proponente. Até mesmo porque esta última comporta inclusive 
uma nova apreciação, em face da proposta e, em circunstâncias excepcionais, ‘em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento’ (Lei n. 8.666/93, art. 43, §5º).” DALLARI, 
Adilson A. Aspectos jurídicos da licitação. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 152. 
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do objeto a ser contratado (e das obrigações a ele atinentes), bem como o cumprimento de 

possíveis variáveis ambientais e sociais contemplados na licitação.   

 

A fim de analisar, portanto, de que forma o fomento poderá ser introduzido em 

referida etapa, propõe-se a divisão da análise em três principais instrumentos: (i) os 

critérios de desempate; (ii) a figura do empate ficto e, por fim, (iii) os tipos de licitação e 

os critérios de julgamento. 

 

3.1.3.1. Critério de Desempate 

 

A proposta do estabelecimento de critérios de desempate é, em essência, simples. 

Consiste na delimitação de preferências de contratação caso se verifique um empate entre 

as propostas apresentadas pelos licitantes, independentemente do tipo de licitação 

definido para o procedimento.  

 

Referido instrumento, embora tenha pouca aplicabilidade prática, dada a baixa 

probabilidade de que duas propostas apresentem o mesmo valor ou terem pontuações 

exatamente coincidentes no caso de técnica ou técnica e preço232, é, porém, um dos mais 

antigos em termos de fomento licitatório. A regra de preferência ao licitante nacional, 

como critério de desempate entre propostas, já havia sido prevista no art. 742 do Código 

de Contabilidade e se manteve vigente, com algumas alterações em sua redação, 

posteriormente no artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 2.300/86. 

 

Dando continuidade à proposta trazida pelos regramentos anteriores, a Lei Federal 

nº 8.666/93, em sua redação original, previa que, no caso de empate, seria dada 

preferência aos bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras de 

capital nacional. A expressão “empresas brasileiras de capital nacional” fazia referência à 

previsão constante no texto constitucional, que assim classificava toda empresa cujo 

controle efetivo estivesse em caráter permanente sob titularidade direta ou indireta de 

                                                           
232 Embora se desconheça estudo que tenha por objeto analisar quantas vezes os critérios de desempate já 

foram aplicados na legislação brasileira, a doutrina, em especial autores que trabalham com o tema, é 
unânime ao declarar sua pouca aplicabilidade prática. A esse respeito, vide: (i) RIGOLIN, Ivan B.; 
BOTTINO, Marco T. Manual prático das licitações. 8 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2009, p. 233; 
(ii) DALLARI, Adilson A. Aspectos jurídicos da licitação. 7 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 
169; (iii) JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14 
ed. São Paulo: Dialetica, 2010, p. 97. 
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pessoas físicas domiciliadas ou residentes no país ou de entidades de direito público 

interno. A distinção entre empresas brasileiras e estrangeiras tinha por objetivo prever 

determinados privilégios dos quais aquelas seriam beneficiárias, como a concessão de 

proteção e benefícios especiais para as que desenvolvessem atividades estratégicas para a 

defesa nacional ou imprescindíveis para o desenvolvimento do país, a previsão de 

condições especiais  - tais como a exigência de extensão do controle efetivo a atividades 

tecnológicas e o estabelecimento de percentuais de participação em seu capital social - e a 

preferência nas aquisições de bens e serviços no âmbito de contratos públicos.  

 

A par das controvérsias que surgiram na Assembleia Constituinte quanto à 

definição do que se poderia compreender por empresa de capital nacional233, a expressão, 

bem como os privilégios a ela atrelados, não tardaram a ser revogados do texto 

constitucional, por meio da EC nº 06/1995. 

 

Com isso, a redação original dos critérios de desempate previstos pela Lei nº 

8.666/93 ficou, por determinado tempo, com aplicabilidade prejudicada, até sua 

revogação formal por meio da Lei nº 12.349/2010. Com o decorrer dos últimos anos, o 

dispositivo dos critérios de desempate voltou a ser foco de atenção da doutrina brasileira, 

com a inclusão sucessiva de novos incisos a ser observados pelo administrador. 

Atualmente, como resultado de tal movimento de renovação dos critérios de desempate, o 

regramento geral estabelece que será aplicada a seguinte ordem de preferências: 

 

II - produzidos no País; 
 
III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 
 
IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País 
 
V - produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de 
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 
previstas na legislação. 
 

Note-se que a legislação, alterada sucessivamente no decorrer dos anos, teve por 

objetivo incluir preferências que privilegiassem interesses sociais: o desenvolvimento 

                                                           
233 DA SILVA, José A. Curso de direito constitucional positivo. 32 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 

798. 
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nacional, o investimento no setor de pesquisa e tecnologia e, por fim, mais recentemente, 

o respeito às políticas de inclusão social.  

 

Caso, após observância dos critérios de desempate, ainda assim se apresentem duas 

ou mais propostas que contenham condições equivalentes de contratação para a 

Administração, o edital deve previamente ter estabelecido os parâmetros (e, 

eventualmente, a etapa procedimental) a ser observados de modo a definir o licitante 

vencedor, o qual, no regramento da Lei nº 8.666/93, corresponderá à realização de 

sorteio. 

 

Essa mesma solução – de privilegiar interesses nacionais, sociais e ambientais como 

critérios de desempate – é igualmente encontrada em outros normativos, destinados à 

regulamentação de processos licitatórios. 

 

É o caso, por exemplo, das licitações destinadas à contratação de concessões de 

serviços públicos, regidas pela Lei Federal nº 8.987/95. Em tais situações, havendo 

empate entre as propostas apresentadas, selecionar-se-á, como vencedora do certame, a 

empresa brasileira (art. 15, §4). 

 

Ainda, no mesmo sentido, previu-se o Regime Diferenciado de Contratações, 

instituído pela Lei Federal nº 12.462/2011. Embora privilegie-se, em um primeiro e 

segundo momentos, a solução economicamente mais vantajosa à Administração no caso 

de empate, possibilitando-se que os licitantes apresentem nova proposta em envelope 

fechado (art. 25, I) ou, ainda, que se avalie o seu desempenho contratual prévio (art. 25, 

II), referida lei possibilita que sejam adotados os critérios de preferência listados pela Lei 

Federal nº 8.666/93 e pela Lei Federal nº 8.248, compreendendo os bens e serviços com 

tecnologia produzidos no país ou respeito o processo produtivo básico, definido pelo 

Poder Público (art. 25, incisos II e III).  

 

Especial destaque merece o caso da Lei Federal nº 8.248/1991, que introduziu 

medidas direcionada à promoção da competitividade do setor de informática e automação. 

A despeito das diversas modificações já sofridas por tal regramento, decorrentes das 
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controvérsias relativas à política de preferência por empresas brasileiras234, atualmente 

vigora a redação que consagra como critérios de desempate sucessivamente os bens e 

serviços: (i) com tecnologia desenvolvida no país e (ii) produzidos de acordo com o 

processo produtivo básico (art. 3, incisos I e II).  

 

Ponto mais sensível e recente de discussões jurídicas relativas à Lei Federal nº 

8.248/1991 foi a introdução em seu texto, do parágrafo 3º, ao artigo 3º, pela Lei nº 

11.077/2004, que restringiu a participação, nas licitações de bens e serviços de 

informática e automação, na modalidade pregão, às empresas que cumprissem o processo 

produtivo básico. 

 

Em uma primeira análise, por restringir os potenciais participantes do certame 

pública, referida regra poderia ser classificada dentre os instrumentos de reserva de 

licitação. Com efeito, em sua primeira manifestação, o TCU havia seguido esse mesmo 

entendimento, tendo optado pela interpretação literal de tal artigo, restringindo-se a 

participação no processo licitatório às empresas que comprovassem o cumprimento de 

referido requisito235.  

 

No entanto, em reanálise posterior, ocorrida no mesmo ano, o TCU modificou sua 

posição no sentido de considerar o requisito do processo produtivo básico como mero 

critério de desempate, de modo a se privilegiar a competividade dos certames236, posição 

essa que foi consolidada em suas decisões posteriores. Manteve-se, portanto, apesar da 

redação literal da lei, sua aplicação como um dos critérios de desempate de propostas 

equitativas: 

 

Entre os fatores que deram ensejo ao provimento cautelar, o relator destacou a 
exigência contida na cláusula 2.3 do edital, no sentido de que “Somente 
poderão participar da presente licitação as empresas que cumpram o processo 
Produtivo Básico nos termos das Leis n.º 8.248/91 e 8.387/91”, o que contraria 
a jurisprudência do Tribunal. Enfatizou o relator que a exigência do Processo 

                                                           
234 Após a revogação do artigo 171, da Constituição de 1988, que autorizava tratamento diferenciado para 

as empresas brasileiras, passou-se a discutir a eficiência no estabelecimento de critérios de desempate 
que considerassem apenas a nacionalidade da empresa nas licitações de bens e serviços de informática. 
Nesse sentido, vide: JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos 
administrativos. 14ed. São Paulo: Dialetica, 2010, p. 93/95.  

235 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão nº 1707/2005 – Plenário, Min. rel. Guilherme 
Palmeira, data da sessão: 09/08/2005. 

236 Vide a esse respeito os seguintes acórdãos: Acórdão 2.138/2005, Acórdão 1942/2009, Acórdão 
512/2009, Acórdão 1598/2006, Acórdão 1438/2006, Acórdão 1278/2006 e Acórdão 476/2006. 
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Produtivo Básico não se coaduna com o requisito de habilitação do licitante, 
uma vez que tal imposição implica violação do princípio da isonomia. 
Invocando a jurisprudência do TCU, concluiu que a observância do Processo 
Produtivo Básico deveria ser elevada à condição essencial de aplicação da 
regra de preferência, tal qual o requisito de o produto ter sido desenvolvido 
com tecnologia nacional, conforme art. 3º, I, e § 3º, da Lei n.º 8.248/91237. 

 

A partir da análise dos inúmeros exemplos existentes atualmente na legislação 

brasileira, pode-se concluir que, apesar da proliferação, verificada nos últimos anos, dos 

critérios de desempate com vistas à promoção de interesses sociais, referidos 

instrumentos possuem, ainda, um impacto reduzido, tendo em vista a pouca probabilidade 

de ocorrência de situações de empate nos processos licitatórios atuais. Distinta, porém, - e 

que não deve ser confundida com os critérios de desempate ora tratados - é a situação na 

qual se formula um empate ficto entre as propostas apresentados, que será analisado 

abaixo. 

 

3.1.3.2. Empate Ficto 

 

A figura do empate ficto configura, em essência, uma ficção criada pelo legislador 

por meio da qual a proposta referente a um determinado licitante ou, ainda, a um bem ou 

serviço considerado estratégico, ainda que não seja a menor em termos numéricos, 

passará a ser nivelada àquela melhor classificada, proveniente de um licitante que não se 

enquadre na categoria dos beneficiados. Para tanto, e, de modo a mitigar um excessivo 

subjetivismo, estabelece-se um percentual dentro do qual a variação de preço entre 

propostas permitirá que sejam consideradas equiparadas para fins de fomento. Uma vez 

configurado o “empate” entre as duas propostas, dar-se-á preferência à contratação 

daquela relativa ao setor incentivado.  

 

O empate ficto, antes de sua incorporação pela Lei Complementar nº 123/2006238, 

que instituiu a política de incentivo às microempresas e empresas de pequeno porte, já era 

previsto pelo Decreto nº 1.070/1994, de forma a privilegiar as contratações de serviços e 

bens de informática e automação no âmbito da Administração Pública federal. Fruto de 

                                                           
237 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Decisão monocrática no TC-023.068/2009-1, Min. REL. 

Benjamin Zymler, data da sessão: 20/01/2010. 
238 A Lei Complementar nº 123/2006 substituiu as medidas de fomento já previstas no âmbito das Leis 

Federais nºs 9.317/1996, que instituiu o tratamento tributário diferenciado, e 9.841/1999, que regulou 
aspectos como relações de trabalho, linhas de crédito, dentre outros relativos ao estatuto das 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
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duras críticas quanto à efetividade da desequiparação proposta, foi posteriormente 

revogado com a reformulação da política de inovação brasileira, pela Lei nº 

10.176/2001239. Mais recentemente, o instrumento ganhou novos contornos e nova 

roupagem, sendo reintroduzido no ordenamento sob a forma de “empate ficto”, na 

política de microempresas e da aquisição dos alimentos orgânicos provenientes da 

agricultura familiar e de “margens de preferências” para os produtos e serviços 

produzidos em território nacional. Ambos os exemplos serão analisados abaixo. 

 

a) Empate Ficto das Microempresas 

 

Além dos benefícios sociais e econômicos decorrentes do incentivo às contratações 

de microempresas e empresas de pequeno porte, já tratados nesse trabalho, verificou-se 

que esse segmento possuía maior dificuldade para se inserir e, posteriormente, se manter 

a longo prazo no mercado privado. Como resultado, o Poder Público instituiu, por meio 

da Lei Complementar nº 123/2006, diversos mecanismos com o objetivo de fomentar a 

realização de contratações públicas especificamente com tais empresas.  

 

Dentre as medidas previstas (algumas delas que serão abordadas ainda nesse 

capítulo), o empate ficto, em essência, corresponde à preferência concedida às 

microempresas e empresas de pequeno porte nas situações em que as propostas 

econômicas apresentadas por tais empresas corresponderem a valor igual ou até 10% (dez 

por cento) superior à proposta melhor classificada, sendo que no caso do pregão, o 

percentual será de 5% (cinco por cento). Cria-se, portanto, uma ficção na classificação 

das propostas, passando-se a listar aquela apresentada pela empresa de pequeno porte 

como a primeira colocada (a despeito de, em termos numéricos, não ter sido efetivamente 

a mais econômica). 

 

                                                           
239 Marçal Justen Filho relata: “[...] Previu-se que seriam consideradas equivalentes (iguais?) propostas de 

valor diferente, desde que a margem de variação estivesse contida dentro de certos limites. Então duas 
propostas deveriam ser consideradas ‘iguais’, ainda que uma fosse inferior à outra em 3%, por 
exemplo. Por decorrência, a Administração acabaria obrigada a contratar com a proposta de valor 
mais elevado, porque o bem seria ‘produzido’ no Brasil – sabendo-se que, na maior parte dos casos, a 
empresa estabelecida no Brasil limitava-se a importar do estrangeiro todos os insumos, sem qualquer 
benefício mais significativo para o interesse nacional.” JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de 
licitações e contratos administrativos. 11 ed. São Paulo: Dialetica, 2005, p. 69. 
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Ocorrido o suposto empate ficto, por meio do acréscimo das margens percentuais 

acima dispostas, ofertar-se-á à empresa de pequeno porte a possibilidade de apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, hipótese na qual, em 

sendo concedida uma redução, adjudicará o objeto (art. 45). 

 

Ainda, a lei define que, caso a empresa de pequeno porte melhor classificada no 

âmbito do empate ficto não reduza seu preço, tal alternativa será ofertada para todas as 

demais que se encontrem na mesma situação e, caso nenhuma consiga apresentar 

proposta inferior, aquela originalmente classificada na primeira colocação será adjudicada 

(art. 45, inciso II e §1).  

 

O empate ficto, embora, em um primeiro momento, possa parecer um mero critério 

de desempate, tal como os que foram acima descritos, representa, em essência, um 

mecanismo de maior complexidade. Isso porque, a lei define, em um primeiro momento, 

os percentuais para que a proposta apresentada pelas empresas de pequeno porte, ainda 

que menos vantajosa economicamente, possa ser apreciada no mesmo patamar da 

proposta melhor classificada. Uma vez em tal patamar, não ocorrerá a contratação 

automática da empresa de pequeno porte – como um mecanismo simples de preferência 

imporia – mas sim a necessidade de que tal empresa reduza sua proposta econômica. 

 

O instrumento do empate ficto, portanto, balanceia dois aspectos: por um lado, 

permite que o Poder Público adquira bens e serviços por um valor levemente superior ao 

ofertado por grandes e médias empresas (visando a equacionar a ideia de produção em 

escala) e, por outro, garante que, a despeito de uma majoração nos preços, ainda se 

obtenha um valor economicamente vantajoso aos cofres públicos. 

 

b) Empate ficto nos alimentos orgânicos 

 

O incentivo à aquisição de alimentos orgânicos é parte de uma iniciativa mais 

ampla, de caráter nacional, que tem por objetivo, de um lado, privilegiar a produção 

conduzida pelos agricultores familiares e, de outro, inserir gradativamente alimentos 
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orgânicos no consumo interno ou externo da Administração Pública240, sob o fundamento 

do Programa de Aquisição de Alimentos, instituído pela Lei nº 10.696/2003 e regido pela 

Lei nº 12.512/2011.  

 

Dentre outros instrumentos de fomento previstos pela política, destaca-se a 

possibilidade de afastamento do dever geral de licitar nos casos em que a Administração 

Pública proceder à contratação de referidos alimentos, contanto que atendidos os 

seguintes critérios: (i) os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado; (ii) seja 

respeitado o valor máximo anual ou semestral para a aquisição de alimentos, por unidade 

familiar, por cooperativa ou outras organizações formais da agricultura familiar e, por 

fim, (iii) os alimentos sejam de produção própria dos beneficiários da política e cumpram 

os requisitos de controle de qualidade, definidos na lei (art. 17, Lei nº 12.512/2011). 

 

A lei ainda estabelece que, na impossibilidade de se realizar a cotação dos produtos 

agroecológicos ou orgânicos, para fins de apreciação quanto à compatibilidade, ou não, 

dos preços praticados com aqueles do mercado, pode-se acrescer o percentual de 30% em 

relação aos preços estabelecidos para produtos convencionais (art. 17, §1º).  

 

Nesse cenário, tem-se o seguinte procedimento: no primeiro passo, caberá definir se 

a licitação, tal como prevista pela Lei nº 8.666/1993, será, ou não, afastada na situação 

concreta pelo administrador, já que a lei assim o autoriza; no segundo passo, em sendo 

afastada a licitação, deve-se observar, então, o procedimento destacado em seu artigo 26, 

quanto à necessidade de justificação da dispensa e dos preços praticados; no terceiro e 

último passo, caberá a condução de uma pesquisa de mercado, de modo a averiguar os 

preços atinentes ao produto que se objetiva contratar e, no caso de sua impossibilidade, 

por quaisquer razões que seja, ou sua incompletude, poderá o administrador se valer do 

percentual de 30% do preço para obter a estimativa do quanto deverá ser pago aos 

fornecedores. Embora o instrumento não seja denominado como “empate ficto”, é 

impossível não realizar sua associação, uma vez que se está novamente diante de situação 

na qual a Administração estará autorizada a pagar um percentual a mais em um 
                                                           
240 De acordo com o art. 18, do Programa, os produtos adquiridos poderão ser destinados a: (a) promoção de 

ações de segurança alimentar e nutricional; (b) formação de estoques; (c) atendimento às demandas de 
gêneros alimentícios e materiais propagativos por parte da administração pública, direta ou indireta, 
federal, estadual, distrital ou municipal e, excepcionalmente, (d) alimentação animal, nos Municípios em 
situação de emergência ou de calamidade pública, reconhecida nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 3o da 
Lei no 12.340, de 1o de dezembro de 2010. 
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determinado produto, mantendo-se, porém, a concepção da vantajosidade, de forma a 

privilegiar um setor estratégico. 

 

Mais elucidativa, ainda, a esse respeito, é a aplicação da política da agricultura 

familiar no âmbito do abastecimento das unidades educacionais dos Estados e dos 

Municípios. O fomento, nesse sentido, foi incluído dentro da concepção do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (“PNAE”), no qual se previu a obrigatoriedade da 

destinação, por parte dos entes federados, de, ao menos, 30% (trinta por cento) do repasse 

de verbas federais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (“FNDE”), cujo 

valor será proporcional ao número de alunos matriculados na rede escolar, para as 

aquisições de gêneros alimentícios produzidos diretamente pela agricultura familiar ou 

pelo empreendedor familiar rural (art. 14, Lei nº 11.947/2009). 

 

Para facilitar o atingimento da meta de dispêndio e incentivar referidas aquisições, a 

Lei nº 11.947/2009 igualmente afastou o dever geral de licitar para tais contratações, 

prevendo, porém, a possibilidade de instauração de um processo de chamamento público, 

regulamentado pelo FNDE (atualmente pela Resolução nº 26/2013), para privilegiar a 

isonomia.  

 

Sem entrar no mérito das discussões quanto à possibilidade de uma entidade federal 

instituir normas de aplicabilidade para os Estados e Municípios, deve-se atentar que o 

processo de chamamento público foi proposto com um fundamento distinto da seleção 

atinente às licitações públicas, aproximando-se mais de um processo de credenciamento 

do que efetivamente de competição. Nesse sentido, não há uma etapa em que os 

proponentes concorram entre si: todos aqueles que apresentarem propostas, condizentes 

com o valor-base definido pela Administração Pública, poderão ser contratados em 

igualdade de condições, conferindo-se, porém, preferência, caso haja mais proponentes do 

que demanda de fornecimento disponível, com base em um critério territorial (produtores 

locais têm preferência sobre os regionais e estes sobre os do país) e, dentro de tal critério, 

com prioridade para a contratação de: (i) assentamentos de reforma agrária, comunidades 

tradicionais indígenas e quilombolas; (ii) fornecedores certificados como orgânicos ou 

agroecológicos e (iii) grupos formas (organizações produtivas detentoras de Declaração 

de Aptidão ao PRONAF), sobre os grupos informais (art. 25, §1º e §2º, respectivamente). 
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Não havendo concorrência entre as propostas econômicas apresentadas, que se 

pautarão em um valor fixo concedido pela Administração, a pesquisa de preços, realizada 

previamente ao chamamento público, com base no art. 26, da Lei nº 8.666/1993, ganha 

uma importância renovada, já que será o único parâmetro do quanto deve ser pago por 

aquele determinado produto. A condução dos estudos deve ser dotada de seriedade e 

especial cautela, a fim de efetivamente veicular os preços praticados no mercado e não 

prejudicar o orçamento público. Mais do que isso, deve ser abrangente, não se 

restringindo apenas à consulta aos fornecedores da agricultura familiar – já que possuem, 

em essência, um conflito de interesses ao prover tais informações econômicas – e 

perfaçam um amplo panorama do mercado. 

 

Da mesma forma que no Programa de Aquisição de Alimentos previu-se, portanto, 

que na impossibilidade de a pesquisa contemplar os alimentos orgânicos ou 

agroecológicos, deverá ser considerado o percentual de 30% sobre os valores apurados 

para os alimentos tradicionais. Assim, o preço a ser pago corresponde, em essência, a um 

empate ficto entre os valores dos produtos orgânicos e aqueles convencionais, em linha 

do que se comentou com relação à política das microempresas. 

 

c) Margens de Preferência 

 

O regime instituído pela Medida Provisória nº 495/2010, convertida na Lei Federal 

nº 12.349/10, consagrou a margem de preferência, como medida com vistas ao 

favorecimento à indústria nacional. Por meio de tal lei, foi realizada a modificação da 

redação original da Lei nº 8.666/93, incluindo-se, nos parágrafos 5º a 15º, a possibilidade 

de incidência de um percentual sobre a proposta de preços melhor classificada, que 

igualará e favorecerá a contratação de empresas: (i) cujos produtos ou serviços 

nacionais241 tenham atendam a normas brasileiras ou (ii) comprovem o cumprimento de 

reserva de cargos para pessoa com deficiência ou reabilitado, nos termos previstos em lei. 

                                                           
241 De acordo com o Decreto Federal nº 7.546/2011, que regulamentou as margens de preferência, produto 

manufaturado nacional é que aquele submetido a qualquer operação que modifique sua natureza, a de 
seus insumos, sua finalidade ou aperfeiçoamento, produzido em território nacional, de acordo com o 
processo produtivo básico, definido em lei e serviço nacional é aquele prestado no país, nos termos, 
limites e condições estabelecidos pelo Poder Executivo (art. 2, IV e V, respectivamente). A fim de 
detalhar melhor a definição, foi editada a Portaria nº 279/2011, pelo Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior para fornecer maiores diretrizes quanto à conceituação de produto 
manufaturado nacional. 



155 
 

 
 

Note-se, portanto, que, apesar de adotar denominação distinta, o instrumento equivale 

essencialmente à ideia do empate ficto, com adaptações pontuais para adaptar-se à 

política de fomento a ser viabilizado. 

 

Nesse sentido, é possível que a margem de preferência normal seja acrescida de 

uma adicional caso os produtos ou serviços nacionais sejam resultantes do 

desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país. 

 

Tal como estabelecida na legislação brasileira, a margem concedida irá depender do 

setor econômico a ser fomentado, tendo, portanto, percentuais variáveis de incentivo, os 

quais não poderão ultrapassar a um teto global de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

que seria tradicionalmente pago, contemplado nesse percentual a margem de preferência 

normal e, se existente, a adicional. 

 

De acordo com a exposição de motivos de referida medida provisória, a proposta de 

fomentar a indústria nacional foi pautada em políticas similares no âmbito internacional, 

como a “Buy American Act”, em vigor desde 1933 nos Estados Unidos, que estabelece 

preferência nas contratações públicas para os produtos manufaturados no país; a Lei n 

68/2002, da China, que define orientações para a preferência aos bens e serviços chineses 

e, por fim, na América Latina, a Lei nº 25.551/2001, da Argentina, e a Lei nº 816/2003, 

da Colômbia, que estabeleceram, tal como na política brasileira, percentuais que 

poderiam ser acrescidos ao valor da melhor proposta no caso de bens e serviços de 

origem nacional. Ao justificar a necessidade e urgência de adoção deste mecanismo, a 

exposição de motivos, ainda, ressalta: 

 

28. A urgência das medidas se justificam, por um lado, pela necessidade de 
ações tempestivas que promovam a indústria e os prestadores de serviços 
brasileiros, incentivando-os a aprimorarem a qualidade de seus produtos e 
serviços, pela rápida deterioração da balança comercial no período recente e 
pela atuação agressiva adotada por alguns países que, devido ao fraco 
desempenho dos seus mercados internos, estão buscando espaço nos mercados 
internacionais. Nada obstante, também se deve ter atenção ao fato de que vários 
países adotam práticas semelhantes, as quais foram reforçadas em função da 
crise internacional, deixando produtos brasileiros em desvantagem nas compras 
governamentais daqueles países. A relevância da medida é dada pelo tamanho 
dos setores da indústria e dos serviços no Brasil que, juntos, respondem por 
mais de 80% do PIB e pela representatividade do consumo do governo, 
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considerado o montante de recursos públicos alocado às compras 
governamentais de bens e serviços.242 

 

Um ponto positivo da política consiste no fato de que, ao contrário do precedente 

norte-americano, as margens de preferência brasileiras não foram instituídas de um modo 

global, a todo e qualquer produto e serviço produzido no Brasil, mas foram direcionados a 

setores considerados estratégicos pelo Governo Federal. Nesse sentido, o Tribunal de 

Contas da União, inclusive, recomendou que as margens de preferência somente fossem 

utilizadas após a devida regulamentação pelo Poder Executivo: 

 

3. É ilegal, nos editais de licitação, o estabelecimento de:  
 
(a) vedação a produtos e serviços estrangeiros, uma vez que a Lei 12.349/10 
não previu tal restrição;  
 
(b) margem de preferência para contratação de bens e serviços sem a devida 
regulamentação, via decreto do Poder Executivo Federal, estabelecendo os 
percentuais para as margens de preferência normais e adicionais, conforme o 
caso, e discriminando a abrangência de sua aplicação.243 

 
Diante desse cenário, durante os últimos anos, foram editados 18 (dezoito) 

decretos244 pelo Governo Federal, definindo percentuais variáveis entre 8% (oito por 

cento) e 20% (vinte por cento), levando-se em consideração as características do setor 

fomentado e a modalidade de licitação utilizada (sendo concedido percentual inferior nos 

casos de aplicação do pregão).  

 

Ao final de 2015, findo o prazo de validade das margens de preferência 

inicialmente instituídas, foi realizado estudo técnico pelo Ministério da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços, com o objetivo de identificar retrospectivamente os 

resultados e, conforme o caso, propor as modificações pertinentes na estruturação da 

política, conforme o disposto no art. 3º, §6º, da Lei nº 8.666/1993. Apesar de os estudos 

terem sido efetivamente conduzidos pelo Governo Federal e, posteriormente, divulgados 

na forma eletrônica, sua linguagem é pouca clara quanto aos avanços (ou retrocessos) 

verificados, pouco se podendo concluir, a partir dos resultados, se houve, efetivamente, 

                                                           
242 CASA CIVIL. Exposição de Motivos nº 104/MP/MF/MEC/MCT, Brasília, 2010. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Exm/EMI-104-MP-MF-MEC-MCT-MPV-
495-10.htm>. Acesso em: 12 mar. 2017. 

243 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão nº 286/2014 – Plenário, Min. rel. José Múcio 
Monteiro, data da sessão: 12/02/2014. 

244 Note-se, porém, que grande parte das margens de preferência se encontram atualmente em um estágio de 
indefinição, tendo sido prorrogados, ao final de 2015, apenas por mais um ano, prazo esse já esgotado 
no presente momento.  
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um benefício resultante de tais medidas com relação aos parâmetros definidos pela lei. A 

despeito de tal cenário, a Administração Pública optou por prorrogar todos os percentuais 

até então definidos, dando-se continuidade à política, tal como foi estabelecida 

inicialmente245.  

 

Sem prejuízo das críticas que podem ser (e serão posteriormente) formuladas com 

relação à condução e à divulgação dos estudos, bem como aos fundamentos que 

embasaram a decisão administrativa, deve-se destacar que, a princípio, a política das 

margens de preferência tende a contemplar uma instrumentação mais sofisticada em 

termos de adequação do que a política das microempresas e dos produtos alimentícios 

orgânicos, uma vez que, pautada nos estudos técnicos conduzidos em momento anterior, 

tem por objetivo adequar o percentual de preferência a ser aplicado a cada setor produtivo 

e, assim, evitar que haja um excesso ou uma deficiência de incentivo sob o viés da 

isonomia material. Permite-se, dessa forma, que a política se adapte em conformidade 

com o setor ao qual será veiculada e, ao mesmo tempo, confere-se segurança ao 

administrador público quanto aos valores que poderão ser despendidos a maior para 

incentivar tal setor. 

 

De tudo quanto foi exposto no que concerne ao empate ficto, percebe-se que tal 

instrumento tem se tornado um relevante meio para o fomento de setores estratégicos à 

Administração. Sua popularidade se deve, principalmente, à conferência de parâmetros 

objetivos a partir dos quais é autorizado à Administração promover uma desequiparação, 

consubstanciados nos percentuais de referência para a verificação do empate ficto. Deve-

se dispensar especial cuidado, no entanto, para que tal definição não ocasione uma 

distorção da política (seja pela sua desproporcionalidade ao objetivo pretendido, seja pela 

inadequação a uma conjuntura global dos setores que se pretende fomentar), resultando 

na oneração dos cofres públicos e no desperdício em contratações mais custosas, sem se 

obter, de forma correspondente, as finalidades públicas buscadas. 

 

3.1.3.2.  Critérios Objetivos de Julgamento 

 

                                                           
245 São eles: (i) geração de emprego e renda; (ii) efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e 

municipais; (iii) desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país; (iv) custo adicional dos 
produtos e serviços e (v) análise retrospectiva dos resultados (art. 3, §6, lei nº 8.666/93). 
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Por fim, chega-se ao último instrumento proposto como espécie de assimetria 

procedimental, que compreende as possíveis modificações previstas na legislação quanto 

aos critérios de julgamento das propostas no processo licitatório. 

 

A regra geral, prevista no âmbito da Lei Federal nº 8.666/93, é de que o julgamento 

das propostas deverá considerar, concomitantemente: (i) os tipos de licitação e (ii) os 

critérios e fatores estabelecidos no ato convocatório (art. 45, caput).  

 

Os tipos de licitação possuem caráter taxativo e se encontram enumerados nos 

incisos do §1º do supramencionado artigo 45, englobando: o menor preço, a melhor 

técnica, a conjugação de técnica e preço e o maior lance ou oferta, para as hipóteses de 

alienação de bens ou concessão do direito real de uso. Apesar de existirem tipos de 

licitação adicionais previstos na legislação brasileira, como é o caso do maior desconto e 

maior retorno econômico, inaugurados pelo RDC, e da menor contraprestação pública, 

prevista para as licitações de parcerias público-privadas, não há muito espaço para 

inovação, por parte do administrador, nesse quesito.  

 

Caberá, portanto, definir o tipo de licitação em conformidade com as características 

do objeto licitado, justificando-se a adoção dos tipos mais complexos (por meio da 

conjugação dos fatores da técnica e do preço ofertado) para as licitações que demandem 

maior apuro técnico por parte do licitante. 

 

Por outro lado, a Lei Federal nº 8.666/93 define que o instrumento convocatório 

deverá prever os critérios objetivos que serão observados no julgamento das propostas, os 

quais não devem contrariar normas e princípios licitatórios. Daí decorre que, como regra 

geral, é facultado ao Poder Público estabelecer, em conjunto com os tipos de licitação, 

critérios que podem influenciar o julgamento e a seleção da proposta mais vantajosa. 

 

A previsão legal tem por objetivo conferir segurança e previsibilidade na tomada de 

decisões do administrador público, concedendo transparência aos fundamentos que 

justificarem a seleção de uma determinada proposta em detrimento das demais. 

Justamente por esse escopo, a Lei Federal nº 8.666/93 veda a utilização de elementos, 
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critérios ou fatores de caráter sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado, evitando, assim, 

que se comprometa a objetividade do certame246.   

 

Seguindo essa tendência, outros normativos explicitam a possibilidade da inclusão, 

nos instrumentos licitatórios, de critérios objetivos que influenciem na avaliação do tipo 

de julgamento247.  

 

Isso significa que, a princípio, já seria possível à Administração introduzir 

elementos de caráter ambiental e social a ser considerados como fatores de relevância 

para o julgamento das propostas de acordo com o tipo de licitação selecionada. 

 

Apesar de tal constatação, conforme visto anteriormente, a ideia de vantajosidade 

esteve, por muito tempo, atrelada apenas à consideração do menor preço, ignorando-se 

eventuais externalidades positivas e negativas decorrentes do desenvolvimento daquela 

atividade econômica. 

 

Inovando, portanto, de forma expressa no ordenamento jurídico, o regime legal do 

RDC passou a estabelecer, como diretriz para as contratações e licitações públicas 

realizadas sob sua égide, a inclusão de fatores sociais e ambientais na ponderação do 

critério de maior vantagem para a Administração Pública:  

 

Art. 4º Nas licitações e contratos de que trata esta Lei serão observadas as 
seguintes diretrizes: 
 
[...] III - busca da maior vantagem para a administração pública, considerando 
custos e benefícios, diretos e indiretos, de natureza econômica, social ou 
ambiental, inclusive os relativos à manutenção, ao desfazimento de bens e 
resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores de igual 
relevância; 

 

                                                           
246 Nesse sentido, Marçal Justen Filho esclarece: “[...] A vantajosidade das propostas será avaliada pela 

conjugação de diversos aspectos, desde que previstos no instrumento convocatório. Mas essa 
pluralidade de critérios não pode acarretar a subjetividade no julgamento, nem tornar incerta a 
operação através da qual a Administração selecionará a proposta. Quando existir pluralidade de 
fatores de julgamento, o edital deverá descrever, de modo preciso, como será avaliado cada fator. 
Definirá em que consistirá a vantajosidade que será avaliada nas propostas.” in JUSTEN FILHO, 
Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 13 ed. São Paulo: Dialetica, 
2010, p. 611. 

247 É o caso, por exemplo, no âmbito federal, a Instrução Normativa nº 01/2010 – SLTI/MPOG que define, 
nas licitações de melhor técnica ou técnica e preço, a possibilidade de inclusão de critérios objetivos de 
sustentabilidade ambiental (art. 3º).  
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Em linha com tal diretriz, foi introduzida, ainda, a perspectiva de que, no 

julgamento pelo menor preço ou maior desconto, o Poder Público poderá considerar 

custos indiretos, relacionados com despesas de manutenção, utilização, reposição, 

depreciação, impactos ambientais, dentre outros fatores, contanto que sejam faticamente 

mensuráveis (art. 19, §1). 

 

O objetivo do dispositivo legal é justamente garantir que a avaliação quanto ao 

menor preço considere efetivamente todos os custos que podem vir a impactar a posterior 

execução contratual - no caso de serviços e obras - ou, ainda, a própria atuação 

administrativa. Isso significa que, para além da mera análise de preço, a Administração 

deve ponderar outros fatores que, embora não constem explicitamente da proposta 

econômica, certamente resultarão em dispêndio - ou economia - adicional de recursos 

públicos. A experiência do Estado de Minas Gerais na aquisição de asfalto de borracha, 

produzida a partir de pneus usados, é elucidativa neste aspecto: ao substituir o asfalto 

comum, calcula-se que a contratação estadual gerou uma economia de R$ 100 milhões 

em quatro anos, tendo em vista que o asfalto de borracha possui uma durabilidade até 

30% superior ao comum248. 

 

Outro parâmetro que tem sido introduzido na avaliação do custo-benefício das 

propostas é o denominado “ciclo de vida”, por meio do qual se quantifica todo o consumo 

de materiais e energia gastos para a produção do bem ou prestação do serviço, 

abrangendo toda a cadeia de produção e transformação até o seu descarte final. De acordo 

com a Diretiva Europeia nº 2014/24/CE, que adotou o ciclo de vida como um dos 

critérios de julgamento da proposta mais vantajosa, o cálculo deverá englobar: 

 

Tal implica tanto os custos internos, por exemplo os que dizem respeito à 
investigação a efetuar, ao desenvolvimento, à produção, ao transporte, à 
utilização, à manutenção e à eliminação no fim de vida, como os custos 
imputáveis a externalidades ambientais, como a poluição causada pela extração 
de matérias-primas utilizadas no produto ou causada pelo próprio produto ou 
pelo seu fabrico, desde que possam ser quantificados monetariamente e 

                                                           
248 De acordo com o Guia de Compras Sustentáveis da FGV, ao promover a substituição do asfalto comum 

por asfalto de borracha, produzido a partir de pneus usados, o Estado de Minas Gerais obteve uma 
economia de R$ 100 milhões em quatro anos, tendo em vista que este produto possui uma durabilidade 
até 30% superior ao asfalto comum. BETIOL, Luciana S.; UEHARA, Thiago H. K.; LALOE, Florence 
K.; APPUGLIESE, Gabriela A. ADEODATO, Sérgio. RAMOS, Lígia. MONZONI NETO, Mario P. 
Compra sustentável: a força do consumo público e empresarial para uma economia verde e inclusiva. 
Programa Gestão Pública e Cidadania, 1 ed., São Paulo, 2012, p. 66. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80063/CompraSust_FGV.pdf . Acesso em: 13 set. 2017. 
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controlados. Os métodos que as autoridades adjudicantes utilizam para avaliar 
os custos imputados a externalidades ambientais deverão ser estabelecidos 
previamente de forma objetiva e não discriminatória e ficar acessíveis a todas 
as partes interessadas. Estes métodos poderão ser estabelecidos a nível 
nacional, regional ou local, mas deverão, a fim de evitar distorções de 
concorrência devidas a metodologias específicas, conservar um caráter geral no 
sentido de que não deverão ser especificamente concebidos para um 
determinado contrato público.  

 

Dada sua relevância, o cômputo do ciclo de vida como um fator de avaliação do 

custo-benefício de um determinado produto ou serviço já havia sido desde 2006 

regulamentado, em âmbito privado, por meio das normas internacionais ISO14040 e 

ISO14044 e da divulgação pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente de um 

guia de recomendações acerca dos fatores e metodologias a serem aplicados para 

avaliação do ciclo de vida (“Guidelines for Social Life Assessment of Products”249). 

 

O conceito havia sido, inclusive, introduzido na versão inicial do Projeto de Lei nº 

559/2013, do Senado Federal, ao definir, como um dos objetivos do processo licitatório, a 

seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se referida ao ciclo de vida do objeto 

e o tratamento isonômico entre os licitantes (art. 4º, §único, I)250. 

 

Independentemente do critério objetivo adotado para a escolha, duas atenções se 

fazem necessárias: (i) que haja definição com clareza dos aspectos que serão considerados 

em referido critério e a forma pela qual ocorrerá sua ponderação no âmbito da avaliação 

da vantajosidade e (ii) que os critérios guardem relação com o objeto da contratação, a 

fim de evitar que haja uma restrição à competitividade do certame251.  

 

Assim, constata-se que, embora ainda incipiente, a inclusão de critérios objetivos 

pode ser uma alternativa validamente eficaz na ampliação de licitações sustentáveis. Para 

                                                           
249 UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. Guidelines for Social Life Cycle Assessment 

of Products. Paris, 2009. Disponível em: http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx1164xPA-
guidelines_sLCA.pdf. Acesso em: 20 set. 2017. 

250 A redação, porém, foi alterada por recomendação da Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional 
em seu relatório, passando a contemplar: "assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado 
mais vantajoso para a Administração Pública" (art. 9, I). 

251 Em linha com o disposto no art. 3º, §1º, I, da Lei nº 8.666/93: "Art. 3 - §1º É vedado aos agentes 
públicos: I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades 
cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio 
dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto 
do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de 
outubro de 1991;" 
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tanto, é essencial que, em atenção ao princípio da vinculação ao edital, imposto à 

Administração e aos licitantes por força constitucional (art. 37, inciso XXI), os critérios 

sejam previamente definidos, de forma clara, precisa e objetiva, no instrumento 

licitatório, a fim de mitigar possível subjetividade no momento de seleção da proposta252.  

 

3.2. LICITAÇÕES RESERVADAS 

 

A segunda categoria proposta abrange as licitações que são reservadas, total ou 

parcialmente, a determinado setor. Restringe-se, assim, a participação de licitantes ou a 

abrangência do objeto à esfera de um determinado setor produtivo, destinando uma 

parcela do poder de compra estatal para o fomento de tais agentes econômicos. 

 

Por se tratar de restrição que afeta diretamente o número de possíveis participantes 

no certame, sua utilização pelo administrador público deve ser realizada com cautela, 

analisando-se as contratações nas quais será mais vantajosa sua realização, de modo a 

acarretar o menor impacto à competitividade possível. Ainda, caberá, sempre, a exigência 

de sua previsão clara e objetiva no edital de licitação e de que as decisões - quanto à 

definição do critério restritivo - sejam devidamente motivadas pelo Poder Público.  

 

Quanto à estrutura das reservas, verifica-se que a restrição de participação poderá 

abranger apenas uma parcela da licitação ou o certame como um todo. 

 

Dentre as diversas disposições atuais concernentes à reserva de licitação253, um dos 

exemplos mais representativos das distintas facetas relativas a esse mecanismo, sobretudo 

                                                           
252 Assim é a jurisprudência do STF: “1. A Administração, bem como os licitantes, estão vinculados aos 

termos do edital (art. 37, XXI, da CF/88 e arts. 3º, 41 e 43, V, da Lei n. 8.666/93), sendo-lhes vedado 
ampliar o sentido de suas cláusulas, de modo a exigir mais do que nelas previsto.” SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. RMS-AgR nº 24.555/DF, 1ª Turma, rel. Min. Eros Grau, julgamento em 
21/02/2006, DJ 31/03/2006. 

253 Como outros exemplos, pode-se citar: (i) o artigo 3, §12º da Lei nº 8.666/93 que possibilita a restrição da 
contratação à aquisição de bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País no caso de implantação, 
manutenção e aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia da informação e da comunicação 
consideradas estratégicas; (ii) o artigo 3-A da Lei nº 11.578/07, a qual regulamentou a transferência 
obrigatória de recursos para os Estados e Municípios a fim de viabilizar as ações do Programa de 
Aceleração do Crescimento ("PAC"), que estabelece a possibilidade de restrição dos contratos relativos 
ao PAC à aquisição de produtos manufaturados e serviços nacionais nos setores especificados em ato do 
Poder Executivo Federal e (iii) o artigo 3º, §1º, incisos I e II, da Lei Federal nº 12.598/2012, que 
contemplam licitações exclusivas (a) à participação de Empresa Estratégica de Defesa nos casos de 
fornecimento ou desenvolvimento de produto estratégico de defesa ou (b) à compra ou contratação de 
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em virtude do alto nível detalhamento conferido ao seu uso, consiste na política de 

fomento às microempresas e empresas de pequeno porte, instituídas pela Lei 

Complementar nº 123/06. Em suma, pode-se dividir em duas as alternativas disponíveis 

ao Poder Público para fomentar tais empresas (art. 48): 

 

1) A obrigatoriedade de realização de licitação destinada somente às 

microempresas e às empresas de pequeno porte quando o valor da contratação não 

ultrapassar R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).  

 

2) Ultrapassado o valor de R$ 80.000,00, a licitação deverá contemplar: (a) 

um lote de ampla participação, destinado a todas as empresas eventualmente 

interessadas, e (b) um lote de participação exclusiva às empresas de pequeno porte, 

no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto contratado. 

 

Note-se que, até o advento da Lei Complementar nº 147/2014, que promoveu 

alterações substanciais no âmbito do regime legal das empresas de pequeno porte, as 

medidas acima descritas, embora já fossem previstas, eram consagradas como faculdades 

do administrador público, que poderia, ou não, adotá-las conforme seu juízo de 

discricionariedade. Ainda, para que tais mecanismos fossem efetivamente aplicados, era 

necessária a previsão e regulamentação na legislação do respectivo ente federado, 

responsável pela licitação. 

 

A partir da modificação legal, a discricionariedade, porém, tornou-se um dever de 

destinar as pequenas contratações e reservar cotas nas licitações de maior amplitude às 

empresas de pequeno porte e possibilitou-se a utilização de tais instrumentos, 

independentemente de previsão do ente federado, sendo aplicável a legislação federal em 

caso de lacuna ou omissão legislativa (art. 48, § único). 

 

Duas ressalvas fazem-se necessárias nesse ponto. A primeira delas diz respeito às 

licitações de pequena amplitude, contemplando valores de até R$ 80.000. Pela redação 

atual, haveria um verdadeiro dever de o administrador público promover pequenas 

licitações destinadas de forma exclusiva às empresas de pequeno porte. 

                                                                                                                                                                             

Prode ou SD produzido ou desenvolvido no país ou que utilize insumos nacionais ou com inovação 
desenvolvida no país. 
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Essa previsão, em essência, se alinha com aquela constante na Lei Federal nº 

8.666/93, que determina a divisão, das obras, serviços e compras efetuadas pela 

Administração, em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente 

viáveis, com vistas ao aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação 

da competitividade, sem a perda da economia de escala (art. 23, §1).  

 

O objetivo da lei, portanto, é garantir que, ao se fracionar a contratação, reduzam-se 

os critérios de habilitação, permitindo maior acesso ao mercado de licitações públicas a 

empresas de menor porte e ampliando a competitividade dos certames254. Essa regra, no 

entanto, encontra mitigações de ordem técnica e econômica, as quais devem ser 

consideradas pelo administrador, por meio da realização de estudos prévios, no momento 

de definição das estratégias de contratação. 

 

Esse entendimento é sustentado, também, pelo Tribunal de Contas da União, que, 

além de já tê-lo sumulado255, em diversos julgados, afastou o caráter de obrigatoriedade 

de fracionamento, contanto que embasado em estudos técnicos: 

 

6.7. Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal está consolidada no sentido 
de que a decisão quanto ao parcelamento de obras e serviço e, também, das 
compras realizadas pela Administração Pública, nos termos do art. 23, § 1º, da 
Lei. 8666/1993, deve estar, devidamente, balizada em estudos que demonstrem 
a viabilidade técnica e econômica dessa medida. A primeira a ser entendida no 
sentido de que não pode haver descaracterização do objeto, enquanto que a 
segunda no fato de que o parcelamento não eleve os custos a cargo da 
Administração. Vejam-se, a propósito, os Acórdãos 86/2006, 1.025/2006, 
1.425/2007, 2.305/2008, 2.351/2008 e 1.815/2009, todos do Plenário. 
 
6.7.1. Assim, é possível que tais avaliações levem a Administração a concluir 
que o parcelamento do objeto de uma determinada licitação implicará a perda 
de economia de escala. Nesse caso, deverá o gestor público descartar essa 
hipótese, mesmo que com isso fique prejudicada a ampliação da 
competitividade. 
 
6.7.2. Não haveria razão, pois, para parcelar-se o objeto da licitação, com o 
fim de ampliar o número de participantes do certame, se dessa medida 

                                                           
254 JUSTEN FILHO,Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 13 ed. São 

Paulo: Dialetica, 2010, p. 23. 
255 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, Súmula 247: “É obrigatória a admissão da adjudicação por 

item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e 
alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou 
perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes 
que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do 
objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de 
habilitação adequar-se a essa divisibilidade.” 
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resultasse a descaracterização da integralidade original do objeto ou o aumento 
dos custos globais do empreendimento ou da compra. Se isso ocorresse, restaria 
frustrado um dos objetivos primordiais da licitação que é de obter a melhor 
proposta para a Administração. 
 
6.7.3. É neste contexto que a jurisprudência deste Tribunal tem sinalizado, 
também, que o disposto no art. 23, § 1º, da Lei 8.666/1993 deve ser entendido 
que o parcelamento do objeto da licitação não constitui uma medida obrigatória 
inafastável, dependendo de previas avaliações técnica e econômica a adoção 
dessa medida.256 

 

Daí decorre que, em linha com esse posicionamento, as licitações reservadas devem 

atentar para os mesmos fatores de mitigação: existindo razões de ordem técnica e 

econômica, não se admite que Administração fracione objetos, mesmo que seja para 

fomentar as empresas de pequeno porte. Em outras palavras, não é justificável que se 

force a repartição de contratação única em várias, sem justificativas quanto à 

vantajosidade de tal escolha, apenas para conferir o tratamento diferenciado, assegurado 

pela Lei Complementar nº 123/2006257. 

 

A segunda ressalva se relaciona com às licitações nas quais se promova a reserva de 

lotes para os setores considerados estratégicos. De acordo com a redação proposta pela 

Lei Complementar nº 123/2005, nos certames que ultrapassarem o valor total estimado de 

R$ 80.000,00, a Administração deverá estabelecer uma cota de até 25% do objeto da 

aquisição de bens de natureza divisível para as microempresas e empresas de pequeno 

porte (art. 48, II). 

 

Embora pouco comentada, a margem conferida quanto aos limites percentuais que 

corresponderá à cota definida para as microempresas é um importante instrumento de 

ponderação quanto aos fatores competitividade e isonomia, que devem permear o certame 

público. Isso se deve ao fato de que, por uma aplicação do princípio da 

proporcionalidade, conjugada com a limitação de que as exigências licitatórias sejam 

limitadas na medida de sua imprescindibilidade para garantia das obrigações contratuais, 

conforme o disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, o valor estimado parcial, 

                                                           
256 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão nº 1533/2011 – Plenário, Min. rel. Aroldo Cedraz, 

data da sessão: 08/06/2011. 
257 Esse também é o entendimento mais recente do Tribunal de Contas da União, que no âmbito do Acórdão 

nº 1.238/2016 decidiu: “o tratamento diferenciado e simplificado somente poderá ser concedido caso 
seja vantajoso para a administração pública e não represente prejuízo ao conjunto ou complexo do 
objeto a ser contratado, conforme determina o art. 49 da Lei Complementar 123/2006”. TRIBUNAL 
DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão nº 1238/2016-Plenário, Min. rel. Ana Arraes, data de sessão: 
18/05/2016. 
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relativo ao percentual estabelecido na cota, é o que será aplicado para definir as 

exigências a ser cumpridas pela microempresa ou empresa de pequeno porte com relação 

aos requisitos de qualificação econômico-financeira e técnica.  

 

Nesse sentido, imagine-se que uma licitação, com valor estimado de quatrocentos 

milhões de reais, possua um lote exclusivo de microempresas no percentual de 25% e, nas 

disposições relativas à qualificação econômico-financeira, exija-se a comprovação de 

patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% da contratação. Em tal situação, não seria 

coerente com os ditames da licitação exigir que os 10% relativos ao patrimônio mínimo 

líquido fossem calculados sob o total da contratação, até porque uma interpretação nesse 

sentido acabaria por excluir, por completo, as microempresas e empresas de pequeno 

porte, cuja receita bruta anual não pode ultrapassar o valor de R$ 360.000,00, para 

microempresas, e R$ 3.6000.000,00, para empresas de pequeno porte. Assim é razoável 

que o percentual seja calculado apenas com base no valor que a licitante pretenderá 

adquirir. 

 

Daí decorre a importância do percentual como meio de ponderação do 

administrador público. Não estando restrito a atentar para um percentual fixo em 25%, a 

definição da extensão do fomento deverá sopesar os valores envolvidos na contratação, 

com a possível restrição de competitividade decorrentes ao certame como consequência 

indireta, notadamente voltada para o setor que se pretende fomentar. Em uma licitação de 

grande vulto, como no exemplo dado acima, pode ser mais pertinente que o administrador 

promova uma redução da cota destinada ao setor estratégico, de modo que mais empresas 

possam concorrer, ao invés de simplesmente reduzir as exigências relativas à etapa de 

habilitação, o que poderia ocasionar uma fragilização da garantia de cumprimento das 

obrigações contratuais. Assim, para além de meramente aplicar automaticamente o 

disposto na legislação, deve o administrador se atentar para os possíveis impactos que sua 

escolha acarretará no certame e no setor fomentado e utiliza-los, assim, de forma a tornar 

o instrumento o mais adequado aos seus objetivos e a restringir o mínimo possível o fator 

competitividade.  

 

Por fim, a terceira e última ressalva diz respeito ao fato de que, embora tenha sido 

estatuída a obrigatoriedade de realização de tais licitações reservadas, não significa que 

não existam situações em que o administrador não possa excepciona-las. 
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No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, o artigo 49 da Lei 

Complementar nº 123/06 estabelece que tais contratações não poderão ser realizadas 

quando: (i) não houver um mínimo de 3 (três) empresas aptas a competir no certame, 

sediadas no local ou regionalmente; (ii) não for vantajoso à Administração Pública ou 

representar prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado ou, por fim, (iii) ocorrer 

dispensa ou inexigibilidade de licitação, excetuando-se somente o caso das dispensas 

relativas aos valores previstos nos incisos I e II do artigo 24 da Lei nº 8.666/93258. 

 

A par das hipóteses referentes à dispensa e inexigibilidade de licitação, o legislador 

possibilitou, ainda, que, mediante justificativa, as licitações reservadas não sejam 

realizadas pela Administração com base em um critério de vantajosidade, privilegiando-

se, assim, a discricionariedade do administrador para que, no caso concreto, avalie se há 

condições para tal contratação ou se, motivadamente, deve-se afastar o dever legal. Tal 

previsão, ainda que conceda uma autonomia limitada ao administrador, se encontra em 

linha com as demais políticas de fomento atualmente existentes no ordenamento, nas 

quais o legislador outorgou discricionariedade ao administrador para que decida quando 

deverá, ou não, realizar licitações exclusivas, segundo seus critérios de oportunidade e 

conveniência. 

 

3.3 DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

Por fim, a terceira e última categoria compreenderá o estudo das hipóteses em que o 

procedimento licitatório tradicional, previsto na Lei nº 8.666/93, é afastado por meio da 

dispensa de licitação. Vale ressaltar que a dispensa de licitação é uma opção do legislador 

pátrio que, a despeito da existência ou não de possibilidade de competição no caso 

                                                           
258 "Art. 24. É dispensável a licitação: 
 I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea 

"a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço 
ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas 
conjunta e concomitantemente; 

 II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do 
inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só 
vez;". 
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concreto, permite que a Administração promova a contratação diretamente, de modo a 

viabilizar outros interesses públicos constitucionalmente previstos259. 

 

O dever geral de licitar, desde sua primeira fase normativa, marcada essencialmente 

pelo Código de Contabilidade da União260, sempre foi acompanhado das hipóteses que 

excepcionavam sua aplicação. Nesse sentido, o Código de Contabilidade da União, cuja 

aplicação se restringia à esfera federal, já contemplava, em 1922, cinco situações em que 

se autorizava a contratação direta, embora nenhuma delas estivesse relacionada com 

objetivos extra-aquisitivos: 

 

Art. 246 – Será dispensável a concorrência: 
 
a) para os fornecimentos, transportes e trabalhos públicos que, por 
circunstâncias imprevistas ou de interesse nacional, a juízo do Presidente da 
República, não permitiram a publicidade ou as demoras exigidas pelos prazos 
de concorrências; 
 
b) para o fornecimento do material ou de gêneros, ou de realização de trabalhos 
que só puderem ser efetuados pelo produtor ou profissionais especialistas ou 
adquiridos no lugar da produção; 
 
c) para aquisição de animais para os serviços militares; 
 
d) para o arrendamento ou compra de prédios ou de terrenos destinados aos 
serviços públicos; 
 
e) quando não acudirem proponentes à primeira concorrência.261 

 

Sucedido pelo Decreto-lei nº 200/1967 e, posteriormente, pelo Decreto-lei nº 

2.300/1986, este último responsável pela introdução do primeiro regulamento licitatório 

de caráter nacional, as hipóteses de dispensa foram, com o decorrer do tempo, ampliadas 

e melhor detalhadas, de modo a abarcar situações em que a licitação não se mostrasse 

conveniente seja por motivos procedimentais (de tempo ou custo), seja por razões de 

interesse público. Em ambos os casos, porém, as hipóteses ainda não abarcavam situações 

em que fossem privilegiados interesses de caráter sustentável ou social. 

 

                                                           

259 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Contratação direta sem licitação: modalidades, dispensa e 
inexigibilidade de licitação. 2. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 1997, p. 109. 

260 ROSILHO, André J. Qual é o modelo legal das licitações no Brasil? As reformas legislativas 
federais no sistema de contratações públicas. Dissertação de Mestrado. Fundação Getúlio Vargas, 
2011, p. 25. 

261 Decreto Federal nº 15.783/1922. 
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A disciplina do Decreto-Lei nº 2.300/1986 igualmente inovou na medida em que, 

além de impor sua aplicação aos Estados e Municípios, limitou o poder de 

regulamentação de tais entes federados, vedando a ampliação dos casos de dispensa e de 

inexigibilidade de licitação (art. 85, §único, inciso I). Comentando o tema, Aline 

Gonzáles Borges ressalta a impropriedade da medida, que representava violação à 

autonomia federativa: 

 

O disposto no parágrafo único do art. 85 do Dec.-lei 2.300/86 representa, a 
nosso ver, intolerável interferência na autonomia das ordens federadas, quando 
impõe que não sejam ampliados casos de dispensa, inexigibilidade e vedação, 
previstos nos seus arts. 22 e 23.  
 
Sem deixar de ser minucioso de casuístico nos referidos dispositivos – 
dirigidos, evidentemente, à Administração Federal, como normas de aplicação 
concreta – o Decreto-lei deveria limitar-se a traçar princípios, parâmetros, a 
serem observados quanto à exigência, ou não, de licitação. Parece-nos, aliás, 
que a clássica colocação de Adilson Dallari, quando caracteriza a inviabilidade 
da licitação em três hipóteses: impossibilidade jurídica, impossibilidade 
material e conveniência administrativa, praticamente enfeixaria a espécie. 
[itálico do autor]262 

 

Seguindo a orientação adotada nos regramentos anteriores, a Lei Federal nº 

8.666/93, quando editada, contava com 15 hipóteses de dispensa de licitação, em seu 

artigo 24263, as quais foram paulatinamente ampliadas nos últimos anos de forma a 

fomentar a participação de determinados setores e agentes econômicos e viabilizar a 

implementação de políticas públicas, contando, atualmente, com 34 incisos de licitação 

dispensável, dentre os quais 14 são destinados ao fomento público264. 

 

Sob esse aspecto, deve-se destacar, inclusive, que a dispensa de licitação figura 

como instrumento preponderante na estruturação do fomento no espectro das licitações 

públicas.  

                                                           

262 BORGES, Alice Gonzáles. Normas gerais de licitações e contratos administrativos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1991, p. 78. 

263 Embora, a princípio, também estejam presentes hipóteses de dispensa de licitação no artigo 17 
(classificadas como situações de licitação dispensada pelo legislador), optou-se nesse item por restringir 
a análise da dispensa àquelas previstas no artigo 24, tendo em vista sua relação com os mecanismos de 
fomento. 

264 Assim dispõe Juliana Bonacorsi de Palma:“O reconhecimento de que o poder de compra estatal pode 
ser destinado a finalidades outras que não apenas à contratação da proposta mais vantajosa para o 
Poder Público não é uma inovação recente nas licitações públicas. Um dos primeiros movimentos de 
uso do poder de compra estatal para promoção de políticas públicas pode ser depreendido da própria 
Lei Geral de Licitações, cujo art. 24, relativo à dispensa de licitação, foi sistematicamente ampliado 
para abarcar novas hipóteses de dispensa.” DE PALMA, Juliana B. contratações públicas sustentáveis. 
In: Carlos Ari Sundfeld; Guilherme Jardim Jurksaitis. (Org.). Contratos públicos e direito 
administrativo. 1ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 105. 
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Com efeito, esse fenômeno pode ser constatado não apenas a partir da análise dos 

numerosos incisos previstos na Lei Federal nº 8.666/93 com relação à dispensa de 

licitação (que, atualmente, somam cerca de mais de catorze hipóteses de fomento dentre 

seus trinta e cinco incisos), mas também nos dados referentes às contratações públicas 

que são divulgados pelo Ministério do Planejamento, dos quais se constata que nos 

últimos anos cerca de 80% das contratações foi realizada mediante dispensa ou 

inexigibilidade de licitação: 

 

Tabela 03 – Volume de Compras Públicas 

 

Quantidade de compras públicas, segundo o tipo de processo – Órgãos SISG 

 

Modalidade Processo de Compra 

2010 2011 2012 2013 2014 

Concorrência 934 1.086 1.314 1.062 721 

Concorrência 

Internacional 

105 51 40 40 48 

Concurso 16 11 16 11 32 

Convite 961 621 452 318 244 

Dispensa de 

Licitação 

211.029 186.301 169.875 158.765 134.628 

Inexigibilidade 

de Licitação 

16.677 19.742 23.783 24.759 26.338 

Pregão 

Eletrônico 

33.696 32.357 34.747 36.956 33.837 

Pregão 

Presencial 

657 334 268 184 158 

Tomada de 

Preços 

1.334 1.170 1.307 1.073 948 

Total 265.409 241.673 231.802 223.168 196.954 

(Fonte: tabela adaptada do Ministério do Planejamento)265 

 

Embora a maior parte, em termos quantitativos, das contratações realizadas por 

dispensa seja direcionada às compras de menor valor, previstas no inciso II, não se pode 

                                                           
265 Vide, a esse respeito: <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/arquivos/estatisticas/01-

apresentacao-siasg-dados-gerais-_2014.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2016. 
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negar que as demais hipóteses relacionadas à função horizontal da licitação, ainda assim, 

possuem um grande impacto, em termos financeiros, para fins de fomento. 

 

Com efeito, ao analisar os dados referentes às hipóteses de dispensa mais utilizadas 

com relação aos valores despendidos, as medidas de fomento ganham maior destaque. 

Nesse sentido, as contratações realizadas com instituições de pesquisa, de ensino ou de 

desenvolvimento institucional e das instituições dedicadas à recuperação do preso somam 

cerca de 19% (dezenove por cento) dos contratos celebrados no âmbito da dispensa de 

licitação no ano de 2014. É elucidativo, sob esse enfoque, o gráfico comparativo 

elaborado pelo Ministério do Planejamento com relação à divisão das hipóteses de 

dispensa em termos de valores despendidos e números de processos: 

  

Figura 04 – Percentual de Dispensa de Licitações por Hipótese Legal 

 

 

(Fonte: gráficos adaptados do Ministério do Planejamento 266 

                                                           
266 Vide, a esse respeito: <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/arquivos/estatisticas/01-

apresentacao-siasg-dados-gerais-_2014.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2016. 

% de Valores Homologados

Inciso IV

Inciso XIII

Inciso VIII

Outros

% de Quantidade de Processos

Inciso II

Inciso XXI

Inciso IV

Outros

Inciso IV 
20% 

Inciso XIII 
19% 

Inciso VIII 
15% 

Outros 
46% 

Inciso II 
89% 

Outros 
7% 

Inciso IV 
2% 

Inciso XXI 
2% 



172 
 

 
 

 

Como se sabe, os custos e o tempo relacionados ao procedimento licitatório previsto 

na Lei nº 8.666/93, aliados a pouca margem de discricionariedade atribuída ao 

administrador público por referida lei para adaptar os procedimentos de seleção de seus 

contratados às especificidades dos casos concretos, contribuíram diretamente na opção 

pelo estabelecimento de novas hipóteses de dispensa de licitação, em detrimento da 

aplicação de outros instrumentos de fomento. 

 

Nesse cenário, merece atenção o fato que, dentre as situações autorizadas de 

dispensa, as políticas de fomento instituídas pelo Governo Federal preponderam e se 

destacam, em virtude, sobretudo, da maior facilidade de sua representação perante o 

Congresso Nacional. Assim, mesmo nas hipóteses em que a política de fomento tem 

amplitude nacional, não se pode negar que, em muitos casos, restarão privilegiadas as 

entidades que atuam na esfera federal267. Caberá, portanto, às Assembleias Legislativas e 

Câmaras Municipais aprovarem, em seus respectivos âmbitos de atuação, medidas de 

fomento regionais ou locais e regulamentarem a implementação de tais políticas 

nacionais. 

 

Note-se, ademais, que o afastamento do procedimento licitatório, previsto na Lei nº 

8.666/93, não ocasiona, necessariamente, a inaplicabilidade de outros processos 

alternativos de seleção do futuro contratado pela Administração Pública. Com efeito, a 

dispensa de licitação, em essência, compreende situações em que, embora possível a 

competição, reputou-se conveniente excepcionar-se o dever geral de licitar por razões de 

interesse público. Assim explicitar Jorge Ulisses Jacoby Fernandes: 

 

Preliminarmente, cabe obtemperar que a licitação não é o único meio de 
garantir a efetividade dos princípios da isonomia e da impessoalidade. 
Segundo, o legislador pátrio não pode abrir ao seu talante possibilidades de 

                                                           
267 É o caso, por exemplo, do inciso XI, que até 2016 previa a possibilidade de aquisição direta de bens 

destinados à pesquisa científica e tecnológica, com recursos concedidos pela CAPES, FINEP, CNPQ e 
outras instituições de fomento, à pesquisa credenciada no CNPQ. Assim, embora, a princípio, a dispensa 
se aplique a todas as instituições federais, estaduais ou municipais, é inegável que a centralização do 
cadastro na esfera federal privilegia as instituições instituídas pela União. Nesse sentido, sugerimos a 
leitura de FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Contratação direta sem licitação: modalidades, 
dispensa e inexigibilidade de licitação. 2. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 1997, p. 295/296. A discussão, 
porém, ganhou novos contornos com a edição da Lei Federal nº 13,243/2016 que alterou o inciso XII, 
excluindo os requisitos de cadastramento e limitando o valor da aquisição para 20% do valor que trata o 
art. 23, inciso I, alínea ‘b’, da Lei Federal nº 8.666/93. 
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contratação direta sem acatamento ao princípio da licitação, se não tiver a 
sustenta-lo outro princípio, também consignado na Constituição Federal. 
 
Quando o legislador estabeleceu a possibilidade de contratação direta, em 
princípio, reconheceu que era viável a competição, caso contrário, teria 
elencado como inexigibilidade – mas o Administrador teria autorização para a 
não realização do certame, visando ao atendimento de outros princípios 
tutelados pela Constituição Federal.268 

 

Assim, faz-se necessário que, em havendo mais de um competidor disponível para a 

contratação de determinado bem ou serviço, em prol do princípio da isonomia, o 

administrador público: (i) realize procedimento alternativo de seleção, quando possível 

estabelecer critérios objetivos para a escolha entre os concorrentes e (ii) justifique a 

decisão tomada, de forma motivada, elencando os fundamentos pelos quais escolheu 

determinado contratado, em detrimento dos demais. 

 

Vale notar que a prática de aplicação de outros processos simplificados e mais 

flexíveis de escolha do futuro contratado tem sido uma opção adotada em muitas ocasiões 

pelo gestor público. Assim é o exemplo da chamada pública prevista na Resolução nº 26, 

de 17 de junho de 2013, do Ministério da Educação com relação às contratações de 

gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar e do empreendedor familiar 

rural. Embora a Lei 11.947/2009 estabeleça a possibilidade de dispensa de licitação, 

referida resolução regulamentou a observância, pelos entes estatais, do procedimento 

relativo ao chamamento público, consistente em um processo, semelhante a um 

cadastramento, dos possíveis fornecedores do alimento a ser adquirido por um preço pré-

determinado pela Administração Pública. 

 

Por fim, uma última ressalva deve ser realizada com relação ao tema. A introdução 

da diretriz do desenvolvimento sustentável dentre os princípios licitatórios conjugada à 

crescente incorporação de consciência, na esfera administrativa, da importância que as 

contratações públicas possuem na viabilização de interesses sociais e sustentáveis, são 

fatores que devem auxiliar na gradativa substituição da dispensa de licitação por outros 

instrumentos licitatórios igualmente válidos para o fomento269. 

                                                           
268 Ibid., p. 109. 
269 Elucidativa, nesse sentido, é a lição de Flávia Moraes Barros Michele Fabre: “[...] Entretanto, não se 

pode deixar de consignar que agora, diante da inserção da promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável como um dos objetivos a serem buscados pela licitação, já não tem cabimento a 
proliferação das hipóteses de dispensa de licitação com esse viés.  
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Assim, se antes a dispensa de licitação era aceita como único mecanismo pertinente 

para a viabilização de tais políticas públicas, atualmente faz-se necessário que haja uma 

diversificação dos procedimentos, levando-se em consideração os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade na intervenção estatal e definindo-se, sempre, o 

mecanismo que seja melhor apto em conformidade com as características específicas da 

política que se objetiva fomentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                             

 Deveras, se antes se poderia levantar o fato de que a legitimidade do uso da compra pública para a 
consecução de objetivos macroeconômicos não encontrava guarida clara na legislação, o que levava o 
legislador a fugir da realização do certame nos casos em que desejasse atingi-los, isso já não mais tem 
razão de ser, visto que abertamente hoje se aceita esse novo papel da compra estatal.” FABRE, Flávia 
M. B. M. A função horizontal da licitação e da contratação administrativa. Tese de Doutorado. 
Universidade de São Paulo, 2014, p. 108. 
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CAPÍTULO 4 - PRINCIPAIS DESAFIOS DA FUNÇÃO DE FOMENTO DAS 

LICITAÇÕES PÚBLICAS 

 

4.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE OS DESAFIOS IDENTIFICADOS 

 

Ao percorrer, nos capítulos precedentes, os elementos que permeiam a utilização 

das licitações públicas como mecanismos para o fomento estatal, iniciou-se o estudo nos 

parâmetros que compreendem sua exata definição, passando pelo processo de 

estruturação da política (“quem”, “o quê”, “quando” e “como”), até chegar na 

enumeração dos instrumentos atualmente disponíveis para sua viabilização. Constatou-se, 

em suma, que o fomento envolve uma necessária harmonização de interesses e recursos, 

com a constante cautela de se evitar que as medidas adotadas desnaturem a própria 

finalidade da intervenção.  

 

Esta harmonização se concretiza tanto no espectro do formulador da política, que 

detém o poder de definir o quadro-geral de parâmetros, finalidades e metas a serem 

observadas, como pelo próprio administrador público, no momento em que pretende 

realizar uma contratação, por meio da elaboração e condução do processo licitatório, o 

qual, em última medida, materializará os ditames da política elaborada.   

 

Por esse motivo, os desafios aqui selecionados serão divididos em duas etapas: a 

primeira direcionada ao viés da política pública, delimitando dificuldades que se 

apresentam ao formulador na orientação do fomento; a segunda será voltada ao processo 

licitatório, cuja estrutura atual, atendendo às minúcias legais e jurisprudenciais, já, em si, 

se constitui de alta complexidade, a qual tende a ser ampliada com a introdução do 

fomento público. 

 

Deve-se destacar que não há aqui a pretensão de esgotar o tema e os desafios 

atinentes ao uso das licitações para tais finalidades macroeconômicas. Até porque a sua 

aplicação é, tal como ora estudada, ainda bastante recente em nosso ordenamento 

jurídico, o que, portanto, dificulta tanto a análise de casos práticos a partir dos quais se 

possa extrair lições de aprimoramento, como o amadurecimento institucional e acadêmico 

da matéria. 
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A fim de limitar o amplo rol de desafios que podem afetar as fases acima propostas, 

pretendeu-se selecionar os principais que foram apontados como fatores de cautela seja 

pela jurisprudência (como é o caso dos custos de introdução e da corrupção), seja pelos 

estudos técnicos já elaborados sobre o assunto (como o risco de excessiva 

burocratização), baseados, na experiência observada, principalmente, a partir das políticas 

de fomento nacionais, as quais poderão fornecer parâmetros importantes para que as 

técnicas de fomento sejam posteriormente ampliadas e aprimoradas. 

 

4.2. DESAFIOS NO CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: FORMULAÇÃO, AVALIAÇÃO E 

EXTINÇÃO 

 

Como visto nos capítulos anteriores, a doutrina costuma estruturar o processo de 

formação das políticas públicas em ciclos, cujas etapas abrangeriam tanto uma fase de 

formulação (composta pela identificação do problema, a definição da agenda 

governamental, a análise de alternativas e a tomada de decisão), quanto uma fase 

executória (pautada na implementação e extinção da política). Verifica-se, porém, que a 

realidade das políticas públicas é essencialmente mais complexa que o processo linear 

academicamente definido. Assim, é comum que as fases ocorram fora da ordem pré-

definida, se entrelacem e se mesclem ou, ainda, sejam simplesmente desconsideradas pelo 

formulador. Essa realidade é perspicazmente esclarecida por Pierre Muller: 

 

A) A ordem das etapas pode ser invertida ou interrompida. Por exemplo, uma 
decisão pode ser tomada antes que o "problema" que se pretende resolver seja 
colocado. Neste caso, a formulação do problema a posteriori simplesmente 
reforça a escolha já feita. A decisão de acelerar o equipamento eletronuclear da 
França em 1973, sem dúvida, demonstra este fenômeno, assim como a decisão 
dos EUA de intervir no Iraque em 2003. Algumas etapas podem ser pura e 
simplesmente omitidas (voluntariamente ou não) e muitas decisões são tomadas 
sem que se possa identificar uma fase de definição de problema. Às vezes, até a 
implementação é iniciada antes que a decisão seja tomada formalmente. 
[tradução nossa]270 

                                                           
270 No original: “A) L’ordre des étapes peut être inversé ou perturbé Par exemple, une décision peut être 

prise avant que le « problème » qu’elle entend résoudre soit posé. Dans ce cas, la formulation du 
problème a posteriori vient simplement conforter un choix déjà fait. La décision d’accélérer 
l’équipement électronucléaire de la France en 1973 relève sans doute de ce phénomène tout comme la 
décision américaine d’intervenir en Irak en 2003. Certaines étapes peuvent être purement et simplement 
omises (volontairement ou non), et de nombreuses décisions sont prises sans que l’on puisse identifier 
une phase de définition du problème. Parfois même, la mise en œuvre est entamée avant que la décision 
soit prise formellement.”. MULLER, Pierre. Les politiques publiques. 10 ed. Collection Que sais-je?. 
Paris: Presses Universitaires de France – PUF, 2013, p. 13. 
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Embora esta complexidade seja inerente às políticas públicas, atrelada à diversidade 

de que se compõem os interesses públicos e à multifacetada atuação administrativa dos 

dias atuais, e, portanto, deva-se atentar para as particularidades presentes na realidade 

fática, o ciclo de políticas é um instrumento relevante para avaliar o processo decisório 

adotado e os possíveis problemas vinculados às políticas públicas a ele relacionado. 

 

No direito brasileiro e, especialmente nas políticas de fomento licitatório, a despeito 

do espaço permanente para aprimoramento, dada a contemporaneidade do tema, as etapas 

que mais ensejam desafios para o formulador da política e o administrador público 

correspondem fundamentalmente à avaliação das alternativas e tomada de decisão (fase 

de formulação), à implementação e à extinção (fase de execução). 

 

Na fase de formulação, verificam-se dois principais problemas no fomento 

brasileiro. O primeiro deles está relacionado à avaliação das alternativas disponíveis. A 

etapa de avaliação é fundamental para embasar a decisão a ser tomada pelo formulador da 

política, na medida em que fornecerá projeções das consequências que podem decorrer do 

problema identificado, além de antever os possíveis resultados futuros – de caráter 

positivo e negativo -, conforme o instrumento de fomento escolhido. A avaliação de 

alternativas está, portanto, diretamente relacionada ao conceito de planejamento prévio da 

política pública. 

 

Ocorre que, como já exposto, o fomento viabilizado por meio das licitações 

públicas tem sido, em uma parcela considerável dos casos, concebido pontualmente, sem 

a vinculação ou estruturação de uma política pública propriamente dita ou, ainda, pautado 

em uma política-fim, desvinculado da delimitação de uma política-meio.  

 

Essa constatação se deve, em muito, pela ausência de uma prática de planejamento 

de longo prazo por parte da Administração brasileira. O cenário inflacionário que se 

estacionou em nossa política econômica por muitos anos, acarretou a consolidação de 

uma experiência pautada na adoção de medidas de curto prazo e de caráter reativo, sem 
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atenção aos seus efeitos futuros271. Esta conjuntura, embora tenha se modificado no plano 

orçamentário, com a introdução de regras de responsabilidade e programação dos 

recursos públicos, não se estendeu ao planejamento e à coordenação das políticas públicas 

de forma geral.  

 

Soma-se a esse fato as dificuldades já inerentes à própria fase de avaliação de 

alternativas, como a complexidade de reunir e conjugar os dados, escassez de prazo e de 

recursos, despreparo do corpo institucional, entre outros. Assim destaca Leonardo Secchi: 

 

[...] Alguns dos maiores problemas para todo esse esforço são a instabilidade e 
complexidade das condições sociais que dificultam qualquer trabalho de 
previsão, a falta de informações atualizadas, consistentes e confiáveis, e a falta 
de recursos financeiros e tempo para a realização de estudos mais elaborados. 
 
Por conta desses obstáculos, as conjecturas não estruturadas acabam sendo a 
técnica largamente utilizada quando não estão disponíveis suficientes recursos 
e tempo para realizar predições ou projeções ou conjecturas mais 
sistemáticas.272  

 

A vista de todos os embaraços acima descritos, se verifica que a Administração tem 

realizado um exercício inverso no processo de tomada de decisões: ao invés de analisar 

alternativas e, com base em tal análise, escolher a medida mais adequada para a solução 

de seu problema, frequentemente se faz um levantamento dos recursos públicos 

disponíveis, para atender às regras orçamentárias, e, então, se introduz, com base em um 

objetivo público geral, o fomento de forma pontual em uma determinada licitação 

pública.  

 

Além de uma sensível lacuna na avaliação das alternativas, há também uma 

dificuldade em se promover a coordenação e a articulação das políticas públicas 

existentes. Os problemas, assim, são analisados de forma isolada, sem se conjugar as 

experiências e atribuições dos distintos órgãos públicos e das distintas esferas federadas. 

A abordagem integrativa tem um viés essencialmente transversal e, por esse motivo, tem 

sido denominada de “whole-of-government approach”. Em estudo sobre a efetividade das 

políticas públicas nacionais, o TCU realizou o seguinte apontamento: 

 

                                                           
271 BUCCI, Maria P. D. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas. São Paulo: 

Saraiva, 2013, p. 141/142. 
272 SECCHI, Leonardo. Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. São Paulo: 

Cengage Learning, 2011, p. 39/40. 
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2. Fiscalizações realizadas pelo TCU, descritas a seguir, demonstram a 
insuficiente capacidade do Estado em planejar e coordenar as diversas políticas 
públicas, no sentido de garantir a sua coerência e evitar que ocorram 
fragmentação, sobreposição e duplicidade entre elas. 
  
3. O Acórdão 1995/2016-TCU-Plenário, afeto à auditoria operacional 
direcionada a avaliar os aspectos de governança do conjunto de políticas 
públicas para o fortalecimento da faixa de fronteira, revelou que a fronteira 
nacional tem sentido os efeitos da desarticulação das políticas públicas 
aplicadas à região, da pulverização de recursos em investimentos com baixa 
conexão e da execução de projetos fragmentados, com consequente impacto 
negativo na geração de emprego e renda e no combate à criminalidade. [...]  
 
4. Os efeitos dessa atuação desarticulada são vários: a falta de subsídios para 
planejamento, execução, supervisão e revisão das iniciativas; o 
comprometimento do desdobramento de resultados em ações e processos que 
se submetam a regimes de monitoramento e avaliação; a aferição dos resultados 
da política em função de indicadores que não refletem a atuação conjunta, mas 
tão-somente os desempenhos individuais de cada instituição, e a 
impossibilidade de descrever, classificar, ordenar, comparar ou quantificar de 
maneira sistemática aspectos da realidade das iniciativas governamentais da 
política pública. 
 
5. Em outro trabalho realizado recentemente pelo TCU, para avaliar a 
capacidade do Estado em atender a uma das metas do ODS (meta 2.4) , 
verificou-se que a estrutura de coordenação atualmente existente das políticas 
relacionadas à produção sustentável de alimentos ocorre por meio de instâncias 
colegiadas que funcionam principalmente no âmbito das respectivas políticas, 
sem que haja uma coordenação horizontal entre elas para a definição de uma 
estratégia integrada de governo (whole-of-government approach). Não foi 
identificada a existência de mecanismos formais ou informais para coordenar, 
com uma visão transversal, a atuação dos ministérios e órgãos responsáveis 
pelas políticas identificadas.273 

 

As dificuldades relacionadas tanto à avaliação das alternativas, como à coordenação 

das políticas existentes acarretam impactos substanciais posteriormente no processo de 

apreciação dos resultados. Sem a adequada formulação, não há como comparar as 

projeções ex ante com os resultados efetivamente obtidos, nem avaliar se a política foi 

efetiva em suas propostas e se necessita de ajustes estruturais e pontuais em seus 

mecanismos.  

 

O segundo problema é o fato de que, mesmo quando a decisão é fundamentada e, 

nesse sentido, baseada na avaliação das alternativas disponíveis, tal embasamento não 

tem sido aberto e disponibilizado à sociedade, o que dificulta a realização de um controle 

democrático sobre ele. De todas as políticas de fomento nacionais que foram tratadas de 

forma direta ou indireta no presente trabalho muito pouco se sabe sobre os seus 

                                                           
273 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão nº 2127/2017 - Plenário. Min. rel. Marcos Bemquerer, 

data da sessão: 27/09/2017. 
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fundamentos e causas. No endereço eletrônico do Governo Federal é possível encontrar 

informações relativas ao funcionamento e aos objetivos de cada política, pouco 

constando, porém, com relação aos dados e documentos que a motivaram e a precederam. 

Essa abertura do processo administrativo aos interessados, porém, muito além de mera 

formalidade legal, deve ser compreendido como de caráter essencial para garantir a 

adesão da sociedade aos seus objetivos e assegurar legitimidade frente à agenda de 

prioridades democráticas274. 

 

Exibidos os problemas relativos à formulação, passa-se agora à fase de execução da 

política pública de fomento.  

 

A etapa de implementação está relacionada à concretização da política. A 

implementação impõe a necessidade de se promover um acompanhamento da política 

para verificar possíveis distorções e erros de planejamento inicial.  

 

O exemplo da experiência sul-africana serve para elucidar a importância de referida 

etapa. Com a implementação da política de favorecimento aos grupos historicamente em 

desvantagem, por meio da contratação públicas de empresas cujo controle societário era 

por eles detido majoritariamente ou, ainda, cujos órgãos de administração tivessem 

participação de pessoas pertencentes ao HDI, verificou-se, nos anos posteriores, uma 

distorção dos objetivos da política. Assim descreve Phoebe Bolton: 

 

[…] as empresas iniciam uma nova empresa de empoderamento negro (BEE), 
que faz exatamente o mesmo que a empresa já existente, mas todo o trabalho é 
canalizado por meio do mecanismo BEE. O volume de negócios e o trabalho 
ainda são feitos pela empresa "não-BEE" existente e a maioria dos lucros é por 
ela obtida. Outro exemplo é uma empresa detida por negros (+50%), mas as 
ações são alocadas em uma base "earn-out" ou por ações ordinárias diferidas. 
Assim, quando os dividendos são pagos, a empresa de propriedade negra, que é 
acionista, apenas recebe uma pequena porcentagem do lucro. [tradução 
nossa]275 

                                                           
274 Expõe Maria Paula Dallari Bucci: “A complexidade dos fatos e dos elementos materiais que comporão 

os motivos da atividade administrativa será, desse modo, exposta às partes no processo administrativo 
e examinada em suas implicações, de tal forma que a decisão administrativa resultante seja plenamente 
informada, do ponto de vista substantivo, e não apenas resultado de uma contraposição formal, em que 
os elementos de fundo da questão permanecem ocultos.” BUCCI, Maria P. D. Políticas públicas e 
direito administrativo. Revista de Informação Legislativa. Brasília, ano 34, n. 133, jan./mar. 1997, p. 
266. 

275 No original: “A common example of fronting, it has been noted (Derby, 2004), is where companies start 
a new black economic empowerment (BEE) company which does precisely the same as the existing 
company but all the work is channeled through the BEE vehicle. The turnover and the work is still done 
by the existing “non-BEE company” and most of the profits are taken by the company. Another example 
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Para mitigar tais efeitos negativos da política, foi necessária a revisão dos 

parâmetros utilizados para definir as empresas que teriam direitos aos incentivos 

licitatórios, incorporando-se, posteriormente, outros critérios adicionais (além do capital 

social e de posição nos órgãos de administração) a serem verificados, de forma global na 

atividade empresarial, de modo a comprovar efetivamente o cumprimento das metas 

sociais objetivadas. 

 

Essa apreciação dos resultados parciais e do acompanhamento da política é 

realizada por meio de mecanismos de avaliação a posteriori, com base nas metas 

inicialmente estabelecidas. No caso do fomento licitatório, essa avaliação é essencial uma 

vez que a quantidade de recursos veiculada pelas contratações públicas pode impactar 

negativa e consideravelmente o mercado, em caso de uma política mal estruturada.  

 

Duas dificuldades, nesse sentido, foram identificadas na experiência atual brasileira, 

com base nos estudos conduzidos: a primeira é a inexistência de previsão de avaliações 

periódicas das políticas de fomento e a segunda é o fato de que, quando existente o prazo 

e realizada a avaliação, não há clareza quanto aos resultados obtidos a partir dela.  

 

Exemplos da primeira dificuldade não faltam: a política das microempresas e 

empresas de pequeno porte, a política de inovação, a política de fomento à agricultura 

familiar. Em todos os casos não há qualquer previsão no texto normativo quanto à 

necessidade, prazo ou procedimento relativos à sua avaliação e revisão periódica. Nem se 

pode argumentar que o longo prazo para a verificação de seus resultados justificaria tal 

ausência, na medida que se está a abordar o tema de avaliação, cuja demanda é periódica 

e não afasta a possibilidade de que a política, caso esteja se mostrando positiva, se 

mantenha inalterada por um longo período de tempo.  

 

É elucidativo, a esse respeito, o exemplo da Agenda de Desenvolvimento 

Territorial, programa relativo à execução de políticas de financiamento regional, de forma 

ampla e coordenada, com vistas à redução das desigualdades sociais e regionais, a qual 

                                                                                                                                                                             

is where a company is black-owned (50%+) but the shares are allocated on an earn-out basis or are 
deferred ordinary shares. Thus, when dividends are paid, the black-owned company which is a 
shareholder, only gets a small percentage of the profit”. BOLTON, Phoebe. Government procurement 
as a policy tool in South Africa. Journal of Public Procurement, v. 6, n. 3, 2006, p. 212. 
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foi analisada no Acórdão nº 1655/2017, pelo TCU276. Contraditoriamente aos objetivos da 

política, os resultados demonstraram que o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (“IDHM”) não tem sido considerado no momento de alocação dos recursos e, 

como consequência, tem-se verificado um maior direcionamento de recursos aos 

Municípios mais desenvolvidos, resultados esses que, caso submetidos a medidas de 

revisão e acompanhamento, poderiam já ter sido corrigidos e evitados pela 

Administração: 

 

Tabela 04 – Percentual de Repasse de Recursos aos Municípios mais Desenvolvidos 

Origem 
 

Municípios mais 
desenvolvidos (Alto ou 
Muito Alto IDHM) 

Transferências Obrigatórias União 59% 
Transferências Discricionárias União 56% 
Fundo de Amparo ao Trabalhador 82% 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 87% 
Fundo da Marinha Mercante 81% 
Fundo Arrendamento Residencial / Programa de 
Arrendamento Residencial 

69% 

Bancos Públicos Federais 83% 
Tesouro Nacional 86% 
Instrumento Híbrido de Capital e Dívida – IHCD 88% 
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-
Oeste – FCO  

65% 

Fundo Constitucional de Financiamento do 
Nordeste – FNE  

28% 

Fundo Constitucional do Norte – FNO 48% 
(Fonte: Acórdão 1655/2017-Plenário, TCU) 

 

Note-se que, eventualmente, não será possível obter resultados concretos quanto ao 

êxito, ou não, da política implementada, porém, o acompanhamento fornece instrumentos 

para que sejam coibidos desvios e corrigidas distorções conforme a política vai sendo 

gradativamente assimilada pelos atores afetados. O fato inegável é que nem há previsão, 

nem há notícias de que tais avaliações sejam autonomamente conduzidas pela 

Administração Pública. 

 

Ainda, mais do que meramente conduzir estudos para avaliar as políticas, é 

necessário que os resultados da avaliação sejam dotados de publicidade e de clareza. 
                                                           
276 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão nº 1655/2017 - Plenário, Min. rel. Aroldo Cedraz, data 
da sessão: 02/08/2017.  
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Nesse sentido, também ajuda a aclarar a realidade administrativa o caso das margens de 

preferência, introduzida pela Lei Federal nº 12.349/2010. 

 

Seguindo as diretrizes legais, ao final de 2015, foram conduzidos os estudos 

técnicos de revisão pelo Ministério da Fazenda, cujos resultados foram divulgados por 

meio do relatório de “Avaliação de Impacto das Margens de Preferência nas Compras 

Governamentais”277. 

 

Vale ressaltar que o relatório, divulgado pelo Governo Federal, embora tenha tido 

uma preocupação em relatar os métodos econômicos utilizados no levantamento dos 

dados, não apresenta, com clareza, as conclusões, obtidas a partir de tais estudos, quanto à 

eficácia ou não das margens de preferência. Não se sabe ao certo se foram constatados 

impactos positivos ou negativos com relação à política, nem o que motivou a manutenção 

dos percentuais exatamente tais como foram propostos inicialmente – se seria a 

comprovação de que os resultados caminham para uma análise positiva, não se pode 

dizer, já que o relatório não é nem explícito, nem compreensível quanto a esse aspecto.  

  

Por fim, o ultimo desafio verificado diz respeito à extinção das políticas de 

fomento. Os estudos relativos à etapa de extinção ganharam relevo, segundo Leonardo 

Secchi278, a partir dos anos 70, nos países desenvolvidos, com relação às políticas sociais 

vinculadas ao Estado de bem-estar social. Em tal ocasião, concebeu-se três possíveis 

hipóteses de extinção: (i) quando o problema é percebido como resolvido; (ii) quando o 

programa, a lei e as ações relacionadas à política são percebidas como ineficazes e (iii) 

quando, embora não resolvido, o problema perde progressivamente sua importância na 

agenda de prioridades governamentais. 

 

Ocorre, porém, que frequentemente as políticas tem se prolongado no tempo, 

fundadas em uma inércia institucional que impede sua modificação e barra sua exclusão 

definitiva do cenário político. Em sendo, porém, medidas de intervenção no domínio 

                                                           
277 MINISTÉRIO DA FAZENDA. Secretaria de Política Econômica. Avaliação de Impacto das Margens 

de Preferência nas Compras Governamentais. Brasília, 2015. Disponível em: 
http://s.conjur.com.br/dl/avaliacao-impacto-compras-governamentais.pdf. Acesso em: 08 mar. 2017. 

278 SECCHI, Leonardo. Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. São Paulo: 
Cengage Learning, 2011, p. 53. 
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econômico, faz-se essencial que seja mantida sua subsidiariedade e, portanto, sua duração 

seja restrita somente ao prazo estritamente necessário para consecução de seus objetivos. 

 

As políticas de fomento atualmente concebidas e em andamento não encontram, em 

seus regramentos, qualquer previsão de término, o que, a priori, não seria propriamente 

um problema já que, como visto, usualmente os resultados das políticas podem ser 

verificados somente a longo prazo. No entanto, a ausência de estudos periódicos de 

acompanhamento, aliado às experiências precedentes de perpetuação de algumas políticas 

públicas gerais, causam receio e a necessidade de se atentar, com maior zelo, a esse ponto 

no futuro do fomento licitatório. 

 

4.3. DESAFIOS RELATIVOS AO PROCESSO LICITATÓRIO 

 

4.3.1. CUSTO DE INTRODUÇÃO DO FOMENTO NAS LICITAÇÕES 

 

Um dos principais desafios relacionados ao desenvolvimento e à concreção das 

políticas de fomento se encontra nos custos decorrentes de sua introdução nas licitações 

públicas. A complexidade ora analisada não se limita à mera identificação das variáveis 

componentes do conceito de vantajosidade – que, com o fomento, deixa de ser aquele 

restritamente considerado no menor preço venal -, mas vai além, contemplando o 

rastreamento de todo o impacto econômico decorrente da política de fomento proposta, 

bem como a delimitação das medidas necessárias para a sua redução e correta alocação 

em termos de recursos públicos. 

 

Nesse sentido, os custos de introdução do fomento devem ser avaliados sob uma 

dupla perspectiva: a partir do ponto de vista dos licitantes, os quais, em desejando 

concorrer à adjudicação proposta, deverão adaptar suas práticas produtivas às 

particularidades do fomento e sob a ótica da Administração Pública, que, além de 

conferir novos significados ao conceito de proposta mais vantajosa, precisará aferir os 

exatos contornos da introdução e da execução de políticas públicas em seu planejamento 

orçamentário. Passa-se, assim, a analisa-las. 

  

4.3.1.1. Licitações e Mercado 
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Nenhuma política pública é neutra com relação ao mercado, especialmente no que 

concerne às licitações públicas. O direcionamento de recursos públicos para privilegiar 

um determinado setor certamente afetará, de forma positiva ou negativa, o domínio 

econômico circunscrito, direta ou indiretamente, ao objeto fomentado. Que esse impacto 

pode afetar sensivelmente as relações de mercado, podendo, se não corretamente 

mensurado, eliminar todo um setor produtivo, já se constatou no âmbito do Capítulo 2. O 

que, então, aparece de inovador no contexto ora proposto quanto aos riscos relacionados 

aos custos de introdução do fomento suportados pelo mercado? 

 

A particularidade se encontra na pouca atenção atualmente dispensada à necessária 

identificação dos custos a serem suportados pelos licitantes de forma a atender às 

exigências previstas no instrumento licitatório relativas ao objeto fomentado. Um 

exemplo pode elucidar a compreensão do problema. Imagine-se que a Administração 

pretenda realizar uma licitação para adquirir novos móveis de escritório e o termo de 

referência exija que referidos móveis sejam produzidos a partir de madeira proveniente de 

reflorestamento. Em tal cenário, as empresas interessadas em participar do certame 

mencionado tenderiam a adaptar suas práticas à exigência veiculada. Em determinadas 

situações, a modificação proposta poderá impactar apenas superficialmente o mercado já 

existente (apenas de forma a se adequar às exigências formais do certame) ou, em outras, 

poderá contemplar investimentos de tamanha monta a ponto de restringir o acesso de 

licitantes com menor poder econômico, como seria o caso se referida madeira de 

reflorestamento, nas características exigidas, fosse produzida por um número muito 

restrito de fornecedores ou cuja tecnologia de produção ainda não estivesse disponível a 

preços acessíveis aos demais competidores do mercado.  

 

É evidente que tais custos serão, ao final, repassados para a Administração Pública 

na formalização das propostas. De toda forma, o que se aponta aqui é a cautela quanto aos 

custos impostos aos licitantes decorrentes de tais adaptações e, eventualmente, a restrição 

de competitividade que delas poderá originar-se.  

 

Interessante destacar que os julgados do TCU têm se consolidado no sentido de 

vedar as exigências, de caráter técnico, que, seja pelos custos impostos aos licitantes, seja 

pelo prazo exíguo para seu cumprimento, possam afetar na competitividade do certame. 

Esse posicionamento se depreende, por exemplo, do trecho abaixo, extraído do Acórdão 
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nº 3291/2014 - Plenário, cujo teor analisou a exigência do certificado do Programa 

Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat ("PNQP-H"), no âmbito da primeira 

etapa das obras de urbanização e revitalização da praia de Ponta Negra, em Manaus 

(AM): 

 

A exigência de qualificação técnica não está prevista entre os requisitos de 
habilitação técnica definidos no artigo 30 da Lei 8.666/1993, razão pela qual é 
indevida. Além disso, essa condição implicou severa restrição ao caráter 
competitivo do certame. Com efeito, das cinco empresas que adquiriram o 
edital [...] , apenas a primeira sociedade possuía esse certificado. 
 
Como bem salientou a Unidade Técnica, o processo de certificação PBQP-H 
exige a assunção de custos por parte da empresa, a exemplo de despesas de 
consultoria e modificação de processos produtivos. Ademais, sua obtenção 
demandaria tempo das licitantes que não são compatíveis com os prazos 
exíguos do processo licitatório. Por esses fatores, muitos potenciais licitantes 
ficariam alijados de acorrerem ao certame. 

 

É importante, portanto, que eventuais modificações decorrentes do fomento sejam 

previamente examinadas quanto às suas consequências, em termos procedimentais e, 

principalmente, econômicos no setor fomentado e, mais especificamente, nos potenciais 

futuros licitantes. Por meio da análise quanto à conjuntura do mercado no que concerne à 

exigência proposta e da avaliação do eventual impacto econômico a ser imposto aos 

licitantes, pode-se delimitar o grau de disseminação do fomento e balizar o nível de 

facilidade (ou dificuldade) de sua incorporação. Com base em tais aspectos referenciais e, 

em se constatando possível restrição de acesso à licitação, poder-se-ia contemplar, no 

âmbito do termo de referência acima descrito, por exemplo, uma delimitação dos móveis 

(ou parte deles) que deveriam atender a tais exigências, reduzindo, portanto, os custos de 

investimento relacionados à adaptação dos produtos. 

 

Ainda, em linha com o apontamento acima, um segundo foco de atenção se 

implementa com relação às exigências relativas às certificações, aos selos, aos rótulos e a 

quaisquer outros documentos que atestem o cumprimento de aspectos sociais ou 

ambientais relativos ao produto ou serviço, à empresa licitante e/ou ao processo 

produtivo. Embora as certificações possam reduzir eventuais assimetrias informacionais e 

facilitar o procedimento de verificação de tais critérios, é incontestável que impõem, 

muitas vezes, um custo excessivamente oneroso para o seu cumprimento e emissão, 

podendo resultar na exclusão de eventuais interessados em participar do certame. Mesmo 

quando o administrador público não limitar a comprovação à apresentação de um 
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determinado certificado ou selo e prever formas alternativas de averiguação de seu 

cumprimento - tal como exigido pela jurisprudência e pelos órgãos de controle -, ainda 

assim, sua inclusão, dentre as exigências do certame, tenderá a impor custos 

procedimentais e materiais às licitantes. Nesse sentido, cabe citar o estudo realizado pelo 

Ministério da Justiça, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, em que aponta: 

 

Ao se apontar a exclusão que pode ser gerada ante os custos da certificação, é 
relevante reforçar que não são considerados apenas os custos que sejam 
dispendidos para o processo de verificação da certificação, mas também a 
capacidade de cumprir com requisitos técnicos pode demandar o domínio de 
novas tecnologias, além do acesso às condições para regularização do acesso a 
terra e/ou formalização de empreendimentos. A capacidade necessária para o 
cumprimento desses requisitos pode demandar políticas públicas dirigidas ao 
empoderamento de alguns setores, como, por exemplo, pode ser entendido o 
PRONAF.279 

 

As exigências devem, portanto, ser estruturadas em conformidade com o objeto 

licitado e na exata medida que permita, simultaneamente, atender às finalidades do 

fomento e restringir o mínimo possível o nível de competitividade do certame. Note-se 

que consiste, em essência, em um trabalho conjunto: os custos impostos devem ser 

considerados tanto pelo formulador da política, ao conceber os instrumentos por meio dos 

quais ela se implementará e, posteriormente, deverão ser computados, específica e 

individualmente, pelo administrador público na elaboração do documento editalício.  

 

4.3.1.2. Fator econômico contraposto às variáveis sociais e ambientais 

 

O segundo aspecto tem por enfoque os custos de fomento suportados pela 

Administração Pública, os quais, em suma, envolvem duas ordens diversas: aqueles 

relacionados ao procedimento, abrangendo os valores relativos à formulação, revisão e 

acompanhamento da política de fomento, bem como ao treinamento e internalização das 

técnicas e instrumentos de incentivo no corpo institucional administrativo; aqueles 

relativos a uma possível majoração dos preços obtidos na licitação, seja em virtude da 

necessidade de adaptação dos licitantes às exigências da Administração, seja em 

decorrência dos custos burocráticos para o cumprimento dos requisitos editalícios, seja, 

                                                           
279 Vide MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Mecanismos jurídicos para a modernização e transparência da 

gestão pública. Brasília, v. 2, 2013, p. 229. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/18696/CPJA_Mecanismos%20jur%C3%A
Ddicos%20para%20a%20moderniza%C3%A7%C3%A3o%20e%20transpar%C3%AAncia_Serie.pdf?s
equence=1&isAllowed=y. Acesso em: 16 mar. 2017. 
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por fim, em consequência de o objeto fomentado contemplar efetivamente um preço 

superior aos demais fornecidos pelo mercado. A conjugação de tais custos envolvidos no 

fomento licitatório enveredam, entretanto, para a formulação de um principal 

questionamento: quanto a mais admite-se que a Administração Pública gaste em uma 

contratação a fim de fomentar um determinado objetivo público, mantendo-se a 

concepção de vantajosidade? 

 

O questionamento ora proposto se impõe na medida em que, em sendo escassos os 

recursos públicos e múltiplos os interesses a serem perseguidos, cabe ao administrador 

realizar uma decisão quanto ao que priorizar, escolha essa que necessariamente envolverá 

a renúncia a outros interesses igualmente de caráter público280. Assim expõe Flávia 

Moraes Barros Michelle Fabre: 

 

Uma vez que essa necessidade de decidir em quê investir é básica a todos os 
membros da sociedade (a eleição de prioridades é inerente ao problema da 
escassez), o quanto e o como investir é que fazem a diferença e isso é 
especialmente relevante para o escorreito exercício da função horizontal da 
licitação.281 

 

Uma ressalva se faz necessária com relação aos custos de introdução do fomento. É 

verdade que não necessariamente a política de fomento acarretará um aumento nos custos 

da contratação pública. Há situações – principalmente aquelas direcionadas a privilegiar 

práticas sustentáveis - em que se verificará uma redução dos custos pagos pela 

Administração, a curto ou a longo prazo. No retorno a curto prazo, a decisão do 

administrador se simplifica: existindo uma economia de recursos, os únicos custos a 

serem considerados serão aqueles relativos à implementação da política em si. O retorno a 

longo prazo, por sua vez, acarretará a realização de uma eleição de prioridades pelo 

administrador, que deverá sopesar os investimentos disponíveis comparativamente 

àqueles a ser efetuados, o prazo para seu retorno e os benefícios dele decorrentes. Nesta 

segunda situação, tal como nas contratações que representem uma majoração dos custos, 

                                                           
280 Sobre a escolha de prioridades da Administração, Marçal conceitua o que pode ser entendido por "custo 

de oportunidade", o qual: "[...] indica que a alocação de recursos econômicos para um certo fim 
acarreta a impossibilidade de sua utilização para outras destinações. Portanto, a Administração tem a 
obrigação de promover o uso mais eficiente, racional e vantajoso de seus recursos, de modo a 
satisfazer do melhor modo possível o espectro mais amplo de interesses.". JUSTEN FILHO, Marçal. 
Comentários ao RDC. São Paulo: Dialetica, 2013, p. 60. 

281 FABRE, Flávia M. B. M. A função horizontal da licitação e da contratação administrativa. Tese de 
Doutorado. Universidade de São Paulo, 2014, p. 165/169. 
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deverá ser realizada uma escolha, uma definição de prioridades e um dos fatores que 

deverá balizar tal escolha é justamente aquele relativo ao preço. 

 

Para facilitar a ponderação a ser executada pelo administrador, algumas políticas de 

fomento estabelecem, previamente, os parâmetros de majoração admitidos para promover 

o incentivo a um determinado setor. Esse é o caso, por exemplo, da política da margem de 

preferência de produtos nacionais, cujos percentuais são definidos pelo Poder Executivo 

federal, a partir de estudos prévios, tendo por base as categorias de produtos e serviços e, 

por limite máximo, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento). Outro exemplo são as 

contratações de produtos orgânicos ou agroecológicos para o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar e para o Programa de Aquisição de Alimentos282, para os quais se 

admite pagar, na impossibilidade de realização de pesquisa de preços, um percentual até 

30% superior aos produtos agrícolas convencionais (art. 17, §1º, Lei 12.512/2011). Em 

ambos os exemplos mencionados, define-se, portanto, quanto a mais poderá o 

administrador gastar em uma determinada contratação de modo a privilegiar o objeto 

fomentado. 

 

A par das críticas que se poderia formular quanto à adequação e ao grau de justeza 

do estabelecimento de percentuais fixos de fomento frente às complexas e diversificadas 

situações com que se depara o administrador nas contratações de dia-a-dia, dificuldade 

maior tende a se impor nas hipóteses nas quais o formulador da política não promoveu 

referida ponderação prévia e deixou a critério do administrador definir o que será 

considerado como vantajoso, ou não, no momento da contratação administrativa. Tais 

situações usualmente acarretam maior insegurança, na medida em que, inexistindo um 

parâmetro pré-definido de razoabilidade dos preços, a margem de discricionariedade 

administrativa se amplia e, por consequência, também se expande a apreciação quanto à 

vantajosidade da contratação, a ser conduzida por parte dos órgãos de controle.  

 

A fim de demonstrar a complexidade da situação, imagine-se que a Administração 

com uma determina parcela de seu orçamento pudesse comprar cem mil computadores, 

                                                           
282 O Programa de Aquisição de Alimentos é uma política de fomento nacional, integrante do Sistema 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que tem por objetivo incentivar a agricultura familiar, 
promovendo sua inclusão econômica e social por meio das aquisições realizadas pela Administração 
Pública federal, estadual e municipal. Foi instituído pela Lei nº 10.696/2003, posteriormente modificado 
pela Lei nº 12.512/2011.  
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produzidos pela indústria nacional, privilegiando uma nova tecnologia ou, em 

contraponto, adquirir duzentos mil computadores tradicionais, sem promover qualquer 

fomento específico, atendendo, assim, a uma maior demanda pública. Qual das duas 

soluções será admitida como válida pelo administrador e pelo órgão de controle 

posteriormente? Poder-se-ia considerar razoável que a Administração pague até duas 

vezes a mais o preço de um determinado produto em prol do fomento ao setor que o 

produz? 

 

Para responder tal questionamento, tanto a doutrina283, quanto a jurisprudência, tem 

enveredado no mesmo sentido, qual seja: o da aplicação do princípio da 

proporcionalidade para orientar os gastos e as decisões públicas. É a proporcionalidade, 

em sua tríplice faceta – da adequação, da necessidade e da proporcionalidade estrita – que 

conferirá os exatos parâmetros para se aferir se uma determinada proposta é, ou não, 

vantajosa no contexto do fomento pretendido. Nesse cenário, o menor preço deixa de ser 

o único fator de relevo e passa a ser uma das variáveis a serem ponderadas no processo 

decisório administrativo. Propõe-se, portanto, uma solução articulada, que considere os 

interesses eventualmente contrapostos e promova sua harmonização a partir da 

proporcionalidade. Como se vê, a análise não é definível, de forma imutável, a priori, 

sendo a vantajosidade mais próxima de um conceito relativo e cambiante, em 

conformidade com as particulares situações analisadas. 

 

A aplicação da proporcionalidade, porém, por si só, não legitima a escolha 

administrativa. Para evitar os riscos relacionados ao controle acima especificados, faz-se 

necessário que sejam adotadas duas cautelas adicionais: a aplicação da proporcionalidade 

deverá ser amparada em estudos técnicos (de modo a ponderar os custo-eficácia do 

fomento) e a decisão administrativa tomada a partir dela deverá ser adequadamente 

motivada, ambas as quais se encontram intrinsecamente relacionados com a ideia de 

planejamento público, que será abordado nos itens seguintes desse capítulo.  

                                                           
283 Nesse sentido, Marçal Justen Filho esclarece: “A pluralidade de finalidades buscadas pela licitação 

impõe uma composição harmônica, inclusive no tocante às diversas facetas da vantajosidade. Seguindo 
o princípio da proporcionalidade de que se tratará mais adianta, caberá escolher a solução apta a 
produzir o resultado mais satisfatório possível tomando em vista os diversos valores em conflito. Logo, 
não será válida a licitação que ignorar, de modo absoluto, os efeitos negativos da execução da 
proposta sobre o meio ambiente. Mas também será defeituosa a licitação quando, invocando a defesa 
do meio ambiente, produzir elevação insuportável dos custos para a execução da prestação.” JUSTEN 
FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16 ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014, p. 10. 
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4.3.1.3. Políticas de fomento e orçamento público 

 

Uma das principais dificuldades que tem sido verificada pelos aplicadores do 

Direito compreende a compatibilização entre políticas públicas previstas na legislação 

ordinária com os respectivos instrumentos orçamentários.  

 

Esse problema é especialmente relevante nas políticas viabilizadas por meio do 

fomento público, cujos custos (e, por consequência direta, o impacto financeiro e 

orçamentário), dado seu caráter indutivo, nem sempre são considerados em sua 

integralidade frente à realidade orçamentária do ente público.  

 

De acordo com Maria Paula Dallari, essa dificuldade em relacionar o planejamento 

com a política orçamentária decorre, sobretudo, da história econômica recente do país, 

marcada pelo período inflacionário entre as décadas de 70 e 90: 

 

Com o prolongamento do processo inflacionário por quase três décadas, o país 
perdeu a condição essencial para a realização do planejamento, em qualquer 
dimensão da vida nacional. A conjuntura inflacionária gerou hábitos de 
comportamento reativos e de defesa imediata frente às ameaças da inflação que 
afetaram a organização produtiva e econômica. O país passou, nos anos 1970 a 
1990, a ter dificuldades para produzir projeções críveis sobre a expansão ou 
evolução de qualquer setor econômico ou social. A estabilização econômica 
alcançada nos anos 2000 explica, em parte, a retomada do planejamento atada 
ao processo orçamentário.284 

 

Embora após a superação da crise inflacionária, impulsionada pelo regramento da 

Lei de Responsabilidade Fiscal, o planejamento tenha sido retomado pelo Estado, 

verifica-se que ainda tem uma aplicação incipiente e insuficiente frente às demandas 

públicas e às políticas que são instituídas, fato esse decorrente, sobretudo, da 

descoordenação entre os instrumentos públicos e da falta de regularidade nos fluxos de 

recursos285.  

 

O cenário orçamentário acima descrito foi relatado no âmbito do Acórdão nº 

948/2016 - Plenário, do TCU. Ao analisar a efetividade do PPA 2012/2015, constatou-se 

                                                           
284 BUCCI, Maria P. D. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas. São Paulo: 

Saraiva, 2013, p. 141/142. 
285 GOMES, Emerson C. da S. O direito dos gastos públicos no Brasil. São Paulo: Almedina Brasil, 2015, 

p. 129. 
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que em vez de o PPA balizar a elaboração das leis orçamentárias anuais a ele 

relacionadas, em verdade ocorria um procedimento inverso: as dotações atualizadas das 

leis orçamentárias é que influenciavam a revisão, ano a ano, do PPA, distorcendo, assim, 

o papel fundamental de planejamento orçamentário atinente a tais instrumentos: 

 

[...] apesar de ser um instrumento com peso constitucional, o PPA tem sido 
elaborado muito mais com o intuito de cumprir determinação constitucional, do 
que de orientar os órgãos, como um planejamento de médio prazo, na 
elaboração de seus orçamentos e planejamentos anuais. A ausência de cultura 
de planejamento no Brasil e a necessidade de resolver problemas de forma 
imediatista em detrimento de planejamento das ações futuras têm imposto 
obstáculos à assunção, pelo PPA, do papel de plano norteador da administração 
pública brasileira.286 

 

Essa constatação de Maria Paula Dallari, corroborada pelo TCU, acaba sendo ainda 

mais problemática no âmbito do fomento nas licitações públicas. Ao fomentar 

determinado setor ou agente econômico por meio das licitações públicas, é comum que o 

administrador, embora delineie os aspectos relativos à execução da política, não preveja o 

impacto orçamentário que tal política terá nos cofres públicos. 

 

É incontestável que o fomento, em determinadas situações, poderá ocasionar o 

aumento dos custos relativos às contratações públicas. Como já foi abordado nos itens 

antecedentes, a ideia de menor preço, pura e simples, tem sido substituída, 

gradativamente, por uma análise de custo-benefício, considerando-se eventuais 

externalidades positivas que podem ser obtidas com a contratação e que, por sua vez, 

podem acarretar, ainda que apenas a curto prazo, uma majoração dos preços pagos pelo 

Estado. 

 

Na qualidade de externalidades econômicas que o são, os custos que serão 

possivelmente acrescidos à contratação dificilmente são considerados nas previsões 

orçamentárias, seja de longo prazo (prevista no âmbito do Plano Plurianual), seja de curto 

prazo (individualizadas na Lei Orçamentária Anual), de forma apartada e individualizada 

com relação à política de fomento ao qual estão vinculados.  

 

                                                           
286 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão nº 948/2016 - Plenário, Min. rel. José Múcio Monteiro, 

data da sessão: 20/04/2016.  
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Como exemplo, considere-se a política de incentivo ao desenvolvimento das 

empresas de pequeno porte que, apesar de ter criado uma série de medidas que podem 

aumentar o custo das contratações públicas (como as contratações exclusivas e os 

empates fictos), não são contempladas nos mecanismos orçamentários dos entes públicos 

que as instituíram. 

 

O que se constata, a partir da análise prática do fomento, é que, embora ausente a 

previsão individualizada de tais despesas, elas acabam sendo indiretamente contempladas 

na dotação orçamentária direcionada para custear aquela contratação específica (para o 

fornecimento de bens ou para a prestação de serviços).  

 

Essa ausência de previsão orçamentária individualizada tende a acarretar duas 

principais dificuldades, não usualmente abordadas pelos trabalhos que se propõem a 

estudar as políticas de fomento. 

 

A primeira delas consiste na dificuldade imposta ao gestor público em promover o 

acompanhamento e a avaliação dos resultados do fomento e, por consequência, o 

aprimoramento dos mecanismos inicialmente formulados287.  

 

Ausentes os parâmetros para a realização da revisão periódica e para a medição dos 

benefícios que foram concretamente aferidos em contraposição aos investimentos 

realizados, a política fica estacionada, sem se identificar os efetivos impactos (positivos e 

negativos) dela decorrentes. 

 

Para além da dificuldade em se promover o controle interno da política, prejudica-

se, também, seu acompanhamento e fiscalização pelos órgãos de controle (controle 

externo). Sem a apropriação técnica dos resultados da política, torna-se praticamente 

impossível o trabalho do ente controlador (tribunais de contas, Poder Legislativo e Poder 

Judiciário) que, na ausência de critérios objetivos, acaba por retornar aos parâmetros de 

economicidade já tão conhecidos pela Administração. 
                                                           
287 Imagine-se, por exemplo, a situação das empresas de pequeno porte acima descritas. Comparando-se as 

contratações anteriores àquelas que realizadas após a execução da política, é possível avaliar os recursos 
que foram efetivamente investidos. No entanto, considerando que sua forma de efetivação são as 
licitações públicas, o que ocorre é a dificuldade prática de tal comparação, uma vez que os recursos 
estarão dispersos em contratações de fornecimento de bens, prestações de serviços dos mais diversos 
objetos. 
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Como se propõe, então, a resolução do problema acima apresentado? 

 

Uma possível solução seria a previsão das políticas de fomento de forma 

individualizada nos respectivos instrumentos orçamentários. Assim, além da previsão, no 

Plano Plurianual, das metas, atividades e programas relacionados à política e dos custos 

pretendidos em cada etapa, seria necessária sua posterior execução por meio da lei de 

diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. 

 

Note-se que, para diferenciar tais despesas, seria necessário realizar um rigoroso 

estudo anterior à formulação de propostas, além de desenhar mecanismos, no âmbito do 

edital de licitação, que contemplassem a exigência de maior detalhamento de custos no 

âmbito das propostas de preços. 

 

Embora a solução acima pareça facilitar o controle posterior da política, é bem 

possível, considerando as características de funcionamento da máquina estatal e a 

complexidade burocrática que já hoje afetam a realização do processo licitatório, que sua 

implementação, de forma individualizada, acabasse por se tornar inviável, para 

determinadas políticas, do ponto de vista prático. 

 

Isso porque, considerando que a Lei Federal nº 8.666/93 estabelece a necessidade 

de que sejam definidas as dotações orçamentárias a partir das quais será custeada a 

contratação, impor-se-ia um contratempo administrativo, consubstanciado na necessidade 

de se diferenciar as despesas entre as relativas à contratação e aquelas decorrentes do 

fomento (e, por consequência, definir distintas dotações orçamentárias referentes a cada 

uma delas). 

 

Uma segunda solução que poderia ser apresentada ao problema do controle está 

atrelada, paralelamente, à resolução da segunda dificuldade acima delineada, qual seja: a 

falsa premissa de que o fomento, em sendo viabilizado por meio de uma espécie de 

processo administrativo (o licitatório), não demandaria a alocação de recursos 

orçamentários próprios para seu acompanhamento e revisão periódicos. 
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Como será visto no tópico 4.4.1 desse Capítulo, o acompanhamento do fomento, 

por meio de grupo técnico que realize estudos, compare resultados e proponha melhorias, 

é essencial para a sua efetividade.  

 

Em sendo a individualização orçamentária das despesas relativas ao fomento de 

difícil aplicação prática, a designação de um grupo técnico, composto por servidores e até 

mesmo consultores contratados, especificamente alocados para promover o 

acompanhamento dos recursos direcionados a tais políticas de fomento e da evolução de 

seus resultados, poderia auxiliar a Administração Pública a gerenciar, de forma mais 

eficiente e responsável, as finanças públicas direcionadas para referidos objetivos. 

 

A previsão de recursos especificamente destinados ao acompanhamento da política 

de fomento, embora não resolva todas as complexidades e aspectos controversos 

relacionados ao controle, pode contribuir direta ou indiretamente no seu aprimoramento e, 

portanto, não deve ser esquecida pelo gestor público ao implementar referidas políticas. 

 

4.3.2. RISCO DE BUROCRATIZAÇÃO EXCESSIVA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS 

 

O fomento licitatório, como visto nos capítulos precedentes, pode ser veiculado por 

três categorias de instrumentos: as assimetrias procedimentais, as licitações reservadas e a 

dispensa de licitação. Distintamente das duas últimas, em que o procedimento tradicional 

das licitações públicas se mantém incólume (licitações reservadas) ou é simplesmente 

afastado (dispensa), as assimetrias procedimentais acarretam modificações de variadas 

naturezas na sucessão de atos que compõem o modelo licitatório proposto pela Lei nº 

8.666/93. Modificações essas que podem tanto ensejar a inclusão de novas exigências 

formais (como os documentos de certificação), como viabilizar facilitações 

procedimentais (como o saneamento favorável às MPEs e o empate ficto). 

 

Ocorre que, mesmo quando o fomento tem por objetivo facilitar o procedimento 

licitatório, de modo a favorecer um determinado setor, os instrumentos atualmente 

disponíveis na legislação, nacional e estrangeira, têm demonstrado que sua previsão nas 

licitações tende a inserir formalidades adicionais a serem observadas no decorrer do 

procedimento.  
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Veja-se, por exemplo, a política de favorecimento das microempresas e empresas de 

pequeno porte: a legislação regulamentou a simulação de um regime de empate entre a 

proposta das microempresas e empresas de pequeno porte e aquela apresentada pelas 

demais empresas licitantes, além de oportunizar um prazo adicional de cinco dias úteis, 

caso a documentação de regularidade da empresa não esteja em conformidade com as 

exigências legais. O objetivo das medidas descritas, como se nota, é promover o acesso 

de referidas empresas às contratações públicas, promoção essa concretizada a partir de 

uma facilitação procedimental. No entanto, embora de fato ocorra uma facilitação sob o 

ponto de vista da microempresa, a política de fomento cria uma série de novas regras 

procedimentais, que devem, necessariamente, ser observadas pelo administrador ao licitar 

bens e serviços. Assim, com relação ao empate ficto, os artigos 44 e 45, da Lei 

Complementar nº 123/2006, determinaram os percentuais aplicáveis – conforme a 

licitação seja regida pela Lei nº 8.666/93 ou pela Lei nº 10.520/2002 -, o procedimento a 

ser seguido após a configuração do empate e as medidas a serem adotadas em caso de 

equivalência entre as propostas. A concessão da possibilidade de saneamento de falhas na 

documentação da regularidade fiscal e trabalhista, por sua vez, embora não seja extensível 

a todos os tipos de competidores, acrescenta uma nova etapa ao final do processo 

licitatório. 

 

Em suma, o que se constata é que o fomento licitatório, ainda que objetive facilitar 

o procedimento para um determinado setor, acarretará, muito provavelmente, a 

observância de novas regras e exigências formais, o que, por consequência, poderá, se 

não adotado com cautela, resultar na ampliação do caráter burocrático e formalista do 

processo licitatório. Os cuidados ora explanados são de duas montas. 

 

O primeiro está relacionado à forma pela qual se consolidou a prática administrativa 

em momento subsequente à publicação da Lei nº 8.666/93. Muito em função do contexto 

na qual foi editada, a Lei nº 8.666/93 teve um propósito essencialmente moralizador e, 

para tanto, ampliou os aspectos burocráticos relativos ao procedimento licitatório, que já 

existiam no Decreto-lei nº 2.300/86, passando a prever sanções criminais para as condutas 

nela tipificadas. Como consequência, formou-se uma atmosfera de verdadeiro receio às 

disposições penais, a qual se traduziu, posteriormente, em um enfoque extremamente 
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formalista das previsões legais288. Nas palavras de Ivan Barbosa Rigolin e Marco Tullio 

Bottino: 

 

[...] Nos primeiros momentos a nova lei, quando ainda era nova, chegou mesmo 
a paralisar a Administração pública brasileira, tal o terror que os novos 
institutos infundiram nos aplicadores, sobretudo a previsão de indiciamento 
criminal.289 

 

Embora o receito e o caráter essencialmente burocrático tenham, a partir da 

evolução jurisprudencial e da prática administrativa, parcialmente sido mitigados, a 

verdade é que o ideal por trás da licitação ainda se encontra fortemente vinculado ao 

cumprimento formalista das disposições legais. Verifica-se uma prática essencialmente 

pautada em checar, quase como de forma mecânica, se todas as etapas e minúcias 

previstas na Lei nº 8.666/93, foram efetivamente cumpridas – tendo os tribunais de 

contas, em seus relatórios, um check-list das formalidades a serem observadas -, sem se 

atentar, especialmente, quanto à efetividade de tais exigências para a prática 

concorrencial, para a concreta competitividade do certame. É essa a percepção, também, 

de Diogo Figueiredo Moreira Neto:  

 

De tal forma a obsessão com o formalismo passou a dominar as licitações, que 
a competição se deslocou da oferta das melhores condições de mercado para a 
arte de cumprir ‘todos e cada um dos infinitos papeis e requisitos burocráticos 
que condicionavam a admissibilidade (id est, validez) das ofertas.290 

 

É preciso, portanto, ter atenção para que as exigências e etapas introduzidas em 

virtude do fomento licitatório e de seus respectivos instrumentos não se transformem em 

meras formalidades adicionais a serem “assinaladas” pelo administrador nas licitações, 

sem promover uma apreciação crítica quanto à modificação do papel executado por tais 

processos administrativos na seleção de melhores contratações para a Administração 

Pública. Em essência, inseridas novas formalidades, deve o formulador da política atentar 

para sua efetiva importância em viabilizar escolhas mais benéficas ao interesse público 

                                                           
288 MOTTA, Carlos P. C. Dez anos de aplicação da lei nacional de licitações e contratos. in FERRAZ, 

Luciano; MOTTA, Fabricio (Coord.). Direito Público Moderno: homenagem especial ao professor 
Paulo Neves de Carvalho. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2003, p. 189/190. 

289 RIGOLIN, Ivan B.; BOTTINO, Marco Tullio. Manual prático das licitações. 8 ed. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2009, p. 17. 

290
 MOREIRA NETO, Diogo de F. Normas Gerais sobre Licitações e Contratos Administrativos – Natureza 
e Identificação no Estatuto Jurídico Federal Vigente – Perspectiva de Novos Projetos Modernizadores. 
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 189, jul./set. 1992, p. 54. 
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fomentado291. Constatada a sua desnecessidade, exagero ou inadequação, devem as 

formalidades ser repensadas, na medida em que apenas se justificam quando contribuem, 

de forma concreta, para a realização do fomento pretendido. 

 

Essa análise se faz necessária não apenas sob uma perspectiva global da política, 

mas atentando-se também para as particularidades dos locais nos quais será introduzida. 

Esse é um risco particular das políticas de caráter nacional e estadual que, muitas vezes, 

desconsideram a distinta realidade existente, respectivamente, entre os Estados e os 

Municípios espalhados pelo país. Assim, a viabilização de uma determinada política por 

meio eletrônico, de forma a conferir celeridade e publicidade, poderá não ser a medida 

mais adequada para alguns pequenos Municípios, nos quais tal formalidade acarretará, ao 

contrário de sua finalidade, uma obstrução ao acesso e à competitividade do certame. Em 

suma, as diferenças regionais – pautadas na diversidade cultural, política e econômica 

existentes no território brasileiro - também deverão ser levadas em consideração pelo 

formulador e pelo administrador ao ponderar a introdução de formalidades 

procedimentais para viabilizar as políticas de fomento. 

 

O segundo motivo está relacionado com a máquina burocrática estatal, composta, 

essencialmente, pelos agentes públicos. Em parte pelo contexto acima explicitado quanto 

à publicação da Lei nº 8.666/93 e da busca por maior lisura na atuação administrativa, 

reforçada pela Lei nº 8.429/92, que explicitou as condutas caracterizadas como 

improbidade administrativa, e, em parte pelo próprio regime estatutário ao qual estão 

submetidos, ocorre que os agentes públicos não possuem verdadeiramente incentivos para 

se especializar ou internalizar mudanças que possam promover melhores resultados para a 

Administração Pública. Com efeito, a improbidade é um risco muito alto e concreto para 

aqueles que ousam inovar para além do modelo tradicional licitatório. Com isso, não raras 

vezes, suas perspectivas quanto à atuação administrativa ficam desatualizadas e 

desencaixadas das demandas públicas.  

 

Todos esses fatores conjugados terminam por acarretar dois resultados: o primeiro, 

configurado no desenvolvimento de um processo mecânico de elaboração e estruturação 

das contratações públicas, tal como preceituado pelos tribunais de contas e em atenção às 

                                                           
291 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14 ed. São 

Paulo: Dialetica, 2010, p. 60. 
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minúcias legais; o segundo se concretiza na dificuldade em tomar decisões especializadas 

e na resistência em incorporar novas práticas, distintas do roteiro tradicional. Sem corpo 

técnico especializado e alinhado com essa mudança do papel das licitações, o fomento 

tende a se tornar novamente mera etapa burocrática adicional a ser conferida pelo 

administrador. 

 

Diante dos fatores descritos acima, justifica-se, portanto, a atenção a ser dispensada 

ao caráter formalista da introdução do fomento licitatório. Além de ampliação dos custos 

e dos prazos para a conclusão de uma licitação, a maior burocratização procedimental 

tende a afetar diretamente o nível de concorrência do certame.  

 

Dificultando-se o acesso à licitação por novas empresas – em alguns casos, 

decorrente, sobretudo, da baixa adesão do mercado às exigências de fomento pretendidas 

pela Administração - e excluindo-se as licitantes que descumprirem as formalidades 

adicionais, reduzem-se as propostas apresentadas e, por consequência, o rol de apreciação 

da vantajosidade pelo administrador. Conforme apontado em estudo realizado pelo Banco 

Mundial, ganhará a “proposta mais preparada em detrimento da proposta mais 

vantajosa”292, longe, portanto, do que se busca atualmente com as políticas de fomento.  

 

4.3.3. RISCO DE CORRUPÇÃO E FRAUDE: USO INADEQUADO DAS POLÍTICAS DE FOMENTO 

 

A ineficiência na alocação dos recursos públicos, especialmente com relação a 

políticas de fomento, pode se concretizar sob as mais variadas formas. Uma delas, que ora 

se apresenta, é o uso inadequado do fomento, decorrente da corrupção do agente público, 

que poderá se verificar tanto na etapa de formulação e revisão do fomento, quanto em sua 

viabilização no momento de preparação e condução do processo licitatório, ou, ainda, de 

fraudes na política pública, estas últimas conduzidas pelos próprios participantes do 

mercado, direcionadas aos aspectos integrantes do fomento que se busca desfrutar.  

 

De acordo com um levantamento recente realizado pela OCDE, as contratações 

públicas compreendem as atividades administrativas mais vulneráveis à corrupção, 

                                                           
292 MOTTA, Carlos P. C. Dez anos de aplicação da lei nacional de licitações e contratos. in FERRAZ, 

Luciano; MOTTA, Fabricio (Coord.). Direito Público Moderno: homenagem especial ao professor 
Paulo Neves de Carvalho. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2003, p. 621. 
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correspondendo a cerca de 57% (cinquenta e sete por cento) dos casos de suborno 

internacional verificados em âmbito mundial no ano de 2014293. Com efeito, mesmo em 

âmbito interno, nas últimas décadas não faltaram oportunidades de notícias e denúncias 

relacionadas a casos de desvios concretizados a partir das licitações públicas. 

 

Embora no decorrer das últimas décadas tenha se verificado um movimento de 

combate às práticas de corrupção e uma evolução significativa da legislação no escopo de 

mitiga-las, se tornando cada vez mais minudente quanto ao regramento das licitações e 

contratações públicas294, regulamentando e passando a abarcar novas formas de parceria e 

atuação administrativa – como as parcerias público-privadas e os instrumentos com o 

terceiro setor – e ampliando os mecanismos de controle e punição – como a previsão dos 

tipos penais no âmbito da Lei nº 8.666/93 e a extensão da improbidade aos entes privados 

que tiverem colaborado com o agente público -, a verdade é que o tema se mantém um 

problema complexo e, infelizmente, ainda recorrente nos processos de seleção conduzidos 

pela Administração Pública. Impacta, assim, não apenas os demais interessados em 

competir em um determinado certame, mas, em última instância, a própria coletividade 

que se vê afetada por escolhas ineficientes e pouco efetivas com relação aos interesses 

públicos buscados: 

 
Quando determinado processo de contratação pública é conduzido de modo 
ilegal por meio do estabelecimento, pelo órgão público contratante, de 
exigências desnecessárias constantes do edital de licitação, cujo único e 
exclusivo propósito é favorecer determinada empresa, poder-se-ia imaginar que 
a vítima seriam as demais empresas daquele segmento, ou ainda a empresa que, 
se não tivesse ocorrido o favorecimento, obteria a adjudicação do contrato. Ao 
se examinar mais detalhadamente esse aspecto, constata-se que o objeto do 
favorecimento é a contratação por preços muito acima daqueles praticados no 
mercado e se verifica que a primeira vítima da corrupção é o Estado 

                                                           
293 ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - OCDE. 

Preventing Corruption in Public Procurement. 2016. Disponível em : 
<http://www.oecd.org/gov/ethics/Corruption-in-Public-Procurement-Brochure.pdf> Acesso em: 20 out. 
2017. 

294 Embora, em essência, não haja estudos comprovando que a redução da discricionariedade efetivamente 
contribua para a redução das práticas de corrupção. Inclusive, como relatam Cristiana Fortini e Fabrício 
Motta, na contramão das tendências restritivas, a regulação do tema nos Estados Unidos, por meio da 
Federal Acquisition Regulament, confere ampla discricionariedade ao administrador para decidir sobre 
aspectos relacionados à contratação pública, inclusive quanto à fiscalização e sanção, tendo, porém, 
referido país uma posição melhor no ranking de corrupção elaborado pela Transparência Internacional. 
FORTINI, Cristina. MOTTA, Fabrício. Corrupção nas licitações e contratações públicas: sinais de alerta 
segundo a Transparência Internacional. Revista de Direito Administrativo e Constitucional, Belo 
Horizonte, ano 16, n. 64, abr./jun. 2016, p. 105.  
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contratante, o que, em última instância, importa em transferir o ônus pela 
contratação superfaturada a toda a coletividade.295 

 

Daí decorre, em conjunto com os dados acima explicitados, que a atenção 

concedida ao tema deve ser especialmente majorada quando tratado sob a perspectiva do 

fomento. Na medida em que privilegia um determinado setor ou bem, em detrimento dos 

demais oferecidos pelo mercado, o fomento licitatório pode se tornar um foco 

contundente de corrupção, caso não adotadas as precauções pertinentes para evita-lo.  

 

Importante destacar que conceituar corrupção, em virtude de suas numerosas 

significações – particularmente majorada nos últimos anos na esfera jornalística – não é 

tarefa simples. Até por esta multiplicidade de conceitos, os quais variam em 

conformidade com as normas de cada país e com as características adotadas por cada 

doutrinador, as práticas por meio das quais se consubstancia a corrupção são das mais 

diversas. Poderá envolver, no sentido mais amplo do conceito, subornos, extorsões, 

fraudes, conluio, abuso de poder, favoritismos, nepotismo, dentre outras fórmulas de 

condutas. Daí decorrem as maiores dificuldades relativas ao tema: identifica-lo, mensurá-

lo e, principalmente, combate-lo296.  

 

Seguindo a classificação proposta por Manoel Ferreira Filho, que divide a 

corrupção em três amplitudes conceituais (amplíssima, ampla e restrita297), pretende-se 

abordá-la, sob um enfoque amplo, como um tipo de conduta ou comportamento da 

autoridade pública que se desvia das normas e do interesse público para privilegiar a 

interesses particulares, mediante uma vantagem (econômica, ou não). É, portanto, no 

sentido aqui adotado, uma interposição entre interesses públicos e privados, a partir da 

                                                           
295 FURTADO, Lucas R. As raízes da corrupção no Brasil: estudo de casos e lições para o futuro. Belo 

Horizonte: Editora Fórum, 2014, p. 27. 
296 INTERNATIONAL TRANSPARENCY. Integrity Pacts in Public Procurement: an implementation 

guide, Berlim, 2013. Disponível em: 
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/integrity_pacts_in_public_procurement_an_imple
mentation_guide. Acesso em: 27 out. 2017. 

297 De acordo com o autor, o sentido amplíssimo está relacionado ao pensamento político, para denunciar 
uma mudança, de cunho negativo, em função de um dado padrão moral; o sentido amplo, estaria 
relacionado à conduta da autoridade que se afasta do interesse público e o sentido restrito abrangeria a 
conduta da autoridade que exerce o poder de modo indevido, em benefício de interesses privados, em 
troca de uma retribuição de ordem material. in FERREIRA FILHO, Manoel. A corrupção como 
fenômeno social e político. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 185, jul./set. 1991, p. 
3/4. 
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qual se privilegia indevidamente aqueles em detrimento destes, em uma acepção que vai 

além dos tipos penais veiculados pelo Código Penal em seus artigos 317 e 333298. 

 

Caracterizado o que se entende por corrupção, deve-se passar à análise do momento 

e das formas pelas quais ela poderá se concretizar no âmbito do fomento licitatório.  

 

De acordo com estudo conduzido pela Transparência Internacional, organização de 

caráter internacional cuja finalidade é combater a corrupção e, como sua própria 

denominação já adianta, privilegiar práticas de transparência pública, a corrupção tende a 

se concretizar, nos processos de contratação pública, em cinco estágios, a saber: (1) 

concepção e estruturação do projeto; (2) preparação dos documentos licitatórios; (3) 

seleção do contratado; (4) execução do contrato e (5) auditoria e fiscalização finais. Com 

exceção dos itens (4) e (5), que não se coadunam com o recorte ora adotado, a divisão 

proposta pela Transparência Internacional pode ser aqui aplicada, com apenas pequenas 

adaptações, para verificar os momentos nos quais os riscos de corrupção relacionados ao 

fomento podem se concretizar. 

 

A primeira etapa, de concepção e formulação do projeto, corresponde à fase interna 

da licitação, na qual são avaliadas e definidas as demandas públicas e a necessidade de 

contratação. Segundo o relatório da Transparência Internacional, os riscos de corrupção 

nessa etapa envolvem a escolha tendenciosa por parte do administrador público, o 

investimento ou a contratação desnecessários ou injustificados, econômica, social ou 

ambientalmente ou, ainda que necessários e justificados, se mostrem excessivos ou 

subestimados, de forma a favorecer um determinado setor ou agente de mercado. Tratam-

se de falhas essencialmente relacionadas à configuração da própria contratação. 

 

Esse direcionamento na concepção da contratação pode igualmente ser encoberto 

sob o manto do fomento licitatório. Assim, pautado na justificativa de promover uma 

determinada política pública, pode o administrador dirigir as demandas para fins 

essencialmente privados por meio tanto da definição do objeto – no caso, cite-se a 

possibilidade de criação ou majoração de uma determinada necessidade para privilegiar a 

                                                           
298 A corrupção, nesse sentido amplo, abrange outras figuras previstas pelo Código Penal além daquelas 

expressamente denominadas de corrupção ativa e passiva, como, por exemplo, a prevaricação (art. 319), 
a advocacia administrativa (art. 321), dentre outros. 
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contratação de um dado produtor diretamente, fundamentada em uma das hipóteses de 

fomento veiculadas pela dispensa de licitação –, quanto da estruturação da contratação - 

por exemplo, separando distintos objetos cuja competitividade seria melhor privilegiada 

caso conjugada em único lote, de forma a obter diversas contratações reservadas a 

microempresas e privilegiar um determinado agente.  

 

O segundo estágio apontado pela Transparência Internacional diz respeito à 

elaboração dos documentos de licitação e sua configuração de forma a privilegiar um 

determinado ator ou setor privado, seja pelo excesso ou ausência de complexidade 

conferida aos documentos e termos de referências, seja pela especificidade das exigências 

técnicas, cujo cumprimento somente é possível, na prática, por um ou poucos 

competidores. Não se afasta, também, o risco de que a própria elaboração de tais 

exigências editalícias seja divulgada para e, em alguns casos, até mesmo promovida com 

o auxílio do agente econômico, que toma conhecimento acerca das condições 

previamente aos seus competidores e alinha sua documentação às formalidades exigidas 

(ou estas em virtude daquela, quando ocorrer a intervenção direta na elaboração). 

 

As falhas relacionadas a esse estágio impactam, de forma sensível, o fomento 

licitatório. Embora como constatado, em termos quantitativos, os números relacionados à 

adoção de dispensas de licitação tenham larga vantagem comparativamente aos demais 

instrumentos de fomento, é na categoria de assimetrias procedimentais que o formulador 

das políticas públicas e, na sequência, o administrador quando da elaboração do edital, 

tem maior espaço para criar novos instrumentos e implementar as finalidades públicas. 

Consubstanciadas em exigências técnicas, certificações, selos e rótulos, critérios de 

preferência, regras de empate ficto, abrem-se as oportunidades, também, para 

direcionamentos, ocultos em uma falsa percepção da concreção de políticas públicas.  

 

No direito brasileiro, tanto o estágio 01 (concepção da contratação), como o 

estágio 02 (elaboração dos documentos de licitação), se concentram em uma única etapa, 

realizada internamente no bojo da Administração. A legislação, a despeito de ter sido 

detalhista com relação aos aspectos procedimentais da fase externa da licitação, concedeu 

menor atenção à etapa que a precede.  
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Isso não significa que reste indiscriminada autonomia quanto ao andamento da 

etapa interna. A Lei nº 8.666/93 delimitou as regras de conteúdo obrigatório para o 

administrador, relacionadas tanto à definição dos critérios mínimos concernentes à 

contratação pretendida – como a descrição do objeto, a apresentação de projetos básicos, 

a elaboração de orçamento detalhado e a conformação com as normas orçamentárias – 

quanto às etapas do procedimento – como as regras de justificativa de escolha e preço, no 

caso das dispensas e inexigibilidades de licitação (art. 26), e as audiências públicas para 

as contratações de grande monta (art. 39). Ocorre, porém, que apesar de ter definido os 

contornos mínimos, não foi conferida a mesma relevância às questões de 

disponibilização, participação e transparência relativas aos documentos e às escolhas 

realizadas pelo administrador, facilitando que condutas contrárias ao interesse público 

sejam promovidas e encobertas.  

 

O terceiro e último estágio, por sua vez, se relaciona com o julgamento das 

propostas e a etapa de seleção do contratado. De acordo com o relatório da Transparência 

Internacional, configuram condutas com risco de corrupção: (i) os critérios de julgamento 

serem utilizados de forma abusiva ou tendenciosa; (ii) ser conferida vantagem a um 

determinado licitante por meio do envio de informação confidencial durante o período de 

apresentação das propostas ou na fase de esclarecimento, sem compartilhá-la com os 

demais licitantes; (iii) os parâmetros para seleção não são públicos ou, ainda, falta 

transparência em sua descrição e (iv) as condições contratuais mudam substancialmente 

durante a etapa de negociação, se afastando daquilo que foi descrito nos documentos de 

licitação. Compreendem, portanto, possíveis desvios que podem ocorrer durante a disputa 

pública. 

 

Quanto aos critérios de julgamento – que, em nosso ordenamento, a lei chamou de 

“tipos de licitação” – são descritos taxativamente no regramento das licitações, o qual, 

inclusive, orientou a escolha do administrador, de forma geral, quanto às situações que 

autorizarão a preferência por um tipo em detrimento de outro, prevalecendo, porém, como 

padrão, o julgamento por menor preço. Não há, como regra, espaço para inovação.  

 

As recomendações relativas às informações confidenciais e à negociação das 

propostas – que, no ordenamento brasileiro, se limita às licitações do pregão e do RDC -, 

a despeito de sua pertinência, não trazem qualquer singularidade no que concerne ao 
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fomento licitatório, já que, independentemente de o edital veicular finalidades 

macroeconômicas, as regras procedimentais a eles atinentes se mantêm as mesmas, assim 

como as preocupações relativas à mitigação da corrupção em seu bojo.  

 

Há, porém, território para o fomento no âmbito da definição dos parâmetros 

objetivos que deverão nortear o julgamento das propostas, os quais, como visto, poderão 

abranger custos indiretos e outras externalidades, positivas ou negativas, a serem 

computadas como um dos fatores para se aferir a melhor contratação disponível. A 

vagueza, indefinição, incompletude ou obscuridade na definição de tais critérios pode sim 

levar à subjetividade no julgamento, o que, ao menos em tese, facilitaria seu 

direcionamento para um específico interesse privado.  

 

O cenário acima destacado reforça a constatação que se fez no início do presente 

capítulo: as licitações públicas, em suas variadas etapas, como processo de seleção que o 

são, encontram-se sujeitas ao constante risco de deturpação de suas finalidades e de 

indevido direcionamento para um determinado setor. Em que o fomento contribui para o 

agravamento de tal risco? No fato de incluir uma variável neste processo de seleção que 

tem por objetivo justamente favorecer um setor ou bem em detrimento dos demais. O 

risco de favorecimento indevido - aquele que se afasta, portanto, do interesse público -, 

embora nem sempre possa ser completamente eliminado, tende a ser mitigado por meio 

da adoção de mecanismos relacionados direta ou indiretamente com o processo licitatório. 

A motivação das decisões administrativas, o uso dos instrumentos de controle prévio, a 

expansão das práticas de transparência e a majoração da participação social exercem, aí, 

um papel fundamental para reduzir o risco de que o fomento deixe de ser incentivo 

legítimo para se tornar mero instrumento do favoristimo estatal. 

 

As condutas enquadradas como corrupção não esgotam, porém, as maculas que 

podem impactar o andamento e os objetivos do processo licitatório. Nesse sentido, cabe 

analisar os riscos de se verificarem fraudes às finalidades intrínsecas do fomento, 

cometidos por agentes de mercado, de forma a obter os privilégios por ele veiculados.  

 

A fraude corresponde atualmente a uma das figuras penais previstas no âmbito da 

Lei nº 8.666/93, além de seu tipo criminal mais tradicional – a fraude de concorrência - 

que vem disciplinado no Código Penal (art. 335). Embora o Código Penal não especifique 
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o que entende efetivamente por fraude nas licitações, a Lei nº 8.666/93 trouxe um rol de 

condutas que configuram fraude nas licitações para aquisição ou venda de bens e 

mercadorias, a saber: (i) elevação arbitrária dos preços; (ii) venda, como verdadeira ou 

perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada; (iii) entrega de uma mercadoria por outra; 

(iv) alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; (v) 

oneração da proposta ou da execução do contrato (art. 96).  

 

Apesar disso, a extensão atribuída ao tema deve ter caráter mais amplo, abrangendo 

toda conduta que tenha por objetivo frustrar as finalidades da licitação, de modo que a 

Administração incorra no equívoco de “[...] supor que a proposta selecionada é a melhor 

do mercado, quando, na realidade, não o seria.”299. 

 

Note-se que os tipos penais acima destacados não estabelecem diferenciação com 

relação ao sujeito ativo, de forma que, a princípio, poder-se-ia considerar o próprio agente 

público como um dos sujeitos que podem praticar as condutas de fraudar a licitação. 

Entretanto, para os fins aqui propostos, limitar-se-á à análise das figuras configuradas a 

partir da atuação do agente privado. 

 

O rol de condutas que podem configurar fraude à licitação é amplo, já que o tipo 

penal não elencou, de forma taxativa, suas modalidades. Para além das hipóteses de 

fraude que permeiam o certame em sua estrutura mais tradicional – por exemplo, a 

ausência ou limitação da publicidade, a vinculação subjetiva entre os concorrentes, a 

falsificação de documentos, entre outros -, o tipo penal ganha destaque no fomento 

licitatório na medida em que passa a abranger condutas que, embora externas ao processo 

administrativo, caso não identificadas, tendem a inviabilizar não apenas as finalidades da 

licitação conduzida (no sentido de obter a proposta mais vantajosa para aquela 

determinada contratação de caráter socioambiental), mas da própria política de fomento. 

Alguns exemplos auxiliam a compreensão da extensão do problema. 

 

O primeiro exemplo está relacionado à introdução de etapas ou exigências formais 

no procedimento que, eventualmente, serão verificadas em decorrência do fomento. 

Como já visto, deve-se ter especial atenção para que tais exigências não imponham um 

                                                           
299 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14 ed. São 

Paulo: Dialetica, 2010, p. 914. 
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aumento na burocratização do processo licitatório, nem uma ampliação excessiva dos 

custos impostos aos concorrentes para elaboração de suas propostas. Por outro lado, a 

inserção de tais cláusulas deve ser igualmente ponderada para que sua formulação não 

acarrete insegurança quanto à seleção a ser realizada pela Administração. De nada adianta 

prever que os licitantes deverão apresentar um determinado certificado ambiental, se a 

Administração não dispor de corpo técnico que possa verificar se as condições da 

certificação foram efetivamente preenchidas (em caso de conduzir tal processo em âmbito 

interno), ou indicar outros laboratórios e instituições técnicas, cuja confiabilidade técnica 

e moral, impactarão nos resultados trazidos.  

 

Um segundo exemplo diz respeito às fraudes cometidas com relação à própria 

configuração da política de fomento. Assim, agentes econômicos que, a princípio, não 

teriam direito de usufruir dos incentivos concedidos pela Administração por meio daquela 

específica política, criam subterfúgios para que possam aparentar cumprir formalmente as 

exigências legais ou, ainda, se beneficiar, direta ou indiretamente, do benefício concedido 

a uma outra empresa. Nesse sentido, cite-se o Acórdão nº 2.978/2013 – Plenário, do TCU, 

por meio do qual se constatou uma fraude ao pregão eletrônico conduzido pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social (“INSS”), cometida pela empresa de pequeno porte 

consagrada vencedora do certame, a qual, porém, repassava os benefícios obtidos a outra 

empresa coligada, de grande porte, do mesmo grupo econômico: 

 

Em juízo de mérito, o relator consignou, em preliminar, que as justificativas 
apresentadas não lograram descaracterizar que as duas empresas eram 
coligadas e que faziam parte de um mesmo grupo econômico, com fortes 
evidências de gestão em comum, com atuação no mesmo ramo de mercado e 
comercialização de produtos idênticos, destacando-se o fato de que uma das 
empresas revendia produtos de propriedade da outra. [...] Inobstante a 
participação de sociedades coligadas em dado certame não constitua, por si só, 
a ocorrência de ilícito, anotou o relator que o caso em tela diz respeito à 
violação do disposto na LC 123/06, por desrespeito às restrições de 
enquadramento capituladas no art. 3º, §4º, cujo objetivo, anota o relator, é 
“evitar que empresas não enquadráveis nos critérios da lei complementar 
aufiram seus benefícios de forma indireta”. No caso concreto, anota o relator, a 
empresa de maior porte – não caracterizada como microempresa ou empresa de 
pequeno porte – buscou usufruir indiretamente dos benefícios da LC 123/06 
por meio da atuação de uma empresa de pequeno porte.[itálico do autor]300  

 

                                                           
300 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão 2978/2013-Plenário, Min. rel. Benjamin Zymler, 

DOU, 6.11.2013. 
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Outras situações semelhantes já foram verificadas em outras políticas, como é o 

caso da experiência sul-africana da política de fomento aos grupos historicamente em 

desvantagem, na qual se verificou, nos primeiros anos de sua implementação, a distorção 

da política por meio da formação de estruturas empresariais, nas quais a empresa BEE, 

embora fosse o foco para a obtenção dos benefícios governamentais, recebia apenas uma 

pequena porcentagem dos lucros obtidos pelo grupo. 

 

Tais situações exigem, portanto, um monitoramento constante do administrador, 

que vai além da mera análise formal dos documentos no âmbito do processo 

administrativo de licitação pública: deve-se acompanhar as particularidades do setor 

fomentado e a forma pela qual a política é internalizada por esse setor, a fim de identificar 

condutas que possam configurar referidas fraudes. 

 

Da conjugação dos riscos acima descritos, relativos a condutas corruptas ou 

fraudulentas, pode-se extrair duas lições fundamentais: a primeira é que as precauções 

relativas às licitações não se limitam ao procedimento em si considerado e devem abarcar, 

também, a adoção de técnicas de transparência, controle prévio, motivação e participação, 

tanto no âmbito da política, como no dos documentos editalícios; a segunda é de que por 

mais bem estruturada que esteja uma determinada política de fomento, o detalhamento e a 

atenção no processo de sua formulação não afasta a necessidade de uma estrutura de 

acompanhamento e controle governamental de modo a evitar fraudes, burlas e corrupção 

eventualmente inseridas no decorrer de sua execução. 

 

4.4. REFLEXÕES SOBRE OS DESAFIOS VERIFICADOS 

 

Custos de introdução, burocratização procedimental, riscos de corrupção e fraudes, 

problemas no ciclo da política pública. O que conjuga todos os desafios analisados são, 

em suma, dois elementos. O primeiro é o fato de estarem, em alguma medida ou de 

alguma forma, desajustados à finalidade pública perseguida com a implementação do 

fomento.  

 

O segundo é a solução que se propõe: o uso do planejamento estatal para senão 

mitigar por completo tal desajuste, ao menos contribuir para a identificação de sua 

extensão e o apontamento dos instrumentos que auxiliem a reduzi-lo ou eliminá-lo. 
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Nos estudos já conduzidos sobre o tema do fomento licitatório – ainda que com 

recortes um pouco diversos dos que foram aqui adotados – diversas soluções foram 

propostas para mitigar estes principais desafios.  

 

Em sua tese de doutorado301-302 Marina Fontão Zago conclui que os desafios 

decorrentes da introdução de funções derivadas nas licitações e contratações públicas 

(equivalentes ao que aqui chamamos de fomento), geraria uma complexificação ainda 

mais expressiva das contratações públicas, trazendo conflitos, falta de segurança jurídica 

e falta de transparência à prática governamental. Assim, defende a autora que o fomento 

somente poderia ser utilizado para viabilizar as políticas públicas quando estiver disposto 

como a própria função primária da contratação, isto é, quando constituir o próprio núcleo 

duro que se objetiva contratar.  

 

Seguindo um caminho distinto, Flávia Fabbre, ao estudar a função por ela 

denominada de horizontal da licitação – correspondendo, também, ao fomento licitatório - 

em sua tese de doutorado, aponta algumas balizas a serem observadas pelo administrador 

público para aprimorar o uso de tais instrumentos interventivos, a saber: a primeira é o 

fato de a função horizontal ter o mesmo grau de relevância da função ordinária; a segunda 

é a possibilidade de o seu exercício ser positivo ou negativo; a terceira define que os fins 

sociais, ambientais e econômicos devem ter relação com o objeto contratado; a quarta 

determina que o tratamento favorecido não implica favoritismo e, por fim, a quinta e 

última orienta que o preço deve continuar um critério relevante na contratação pública. 

  

Outro exemplo, embora sob um enfoque mais amplo – abrangendo as licitações e 

contratações públicas – e um recorte restrito à sustentabilidade, o estudo sobre 

“Mecanismos Jurídicos para a Modernização e Transparência da Gestão Pública”, 

conduzido pelo Ministério da Justiça, analisou as compras públicas sustentáveis, 

propondo-se treze metas de aprofundamento da pesquisa e aprimoramento da prática 

administrativa: (i) modelos e exigibilidade de certificação; (ii) configuração da instituição 

pública de certificação; (iii) realização contínua de análises de impacto regulatório; (iv) 

                                                           
301 A tese de doutorado da autora foi defendida nos estágios finais da elaboração deste trabalho em meados 

de 2017, tendo sido disponibilizada ao público apenas após o depósito da presente dissertação. 
302 ZAGO, Marina F. Poder de compra estatal para a implementação de políticas públicas: o uso 

derivado da contratação pública. Tese de doutorado. Universidade de São Paulo, 2017. 
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realização de estudos técnicos junto ao mercado para conhecer o bem licitado; (v) 

levantamento dos bens mais licitados; (vi) análise das experiências locais; (vii) 

desenvolvimento de indicadores para mensurar o impacto ambiental das compras; (viii) 

medidas de capacitação dos gestores; (ix) desenhos de editais padronizados; (x) 

segmentação da abordagem de bens, serviços e obras; (xi) produção de banco de dados; 

(xii) surveys direcionados e (xiii) mapeamento dos gargalos dos processos licitatórios303. 

 

As propostas descritas acima veiculam desafios que certamente precisam ser 

repensados pela Administração em sua atuação no âmbito do fomento e que 

correspondem, em alguma intensidade, aos riscos ora apontados. Marina Fontão Zago, em 

sua tese, defende a cessação do uso do fomento nas contratações públicas, tendo em vista 

sua complexização. Apesar de alinharmos com a autora no sentido de que a introdução de 

políticas públicas de fato torna mais complexo o procedimento de contratação, propõe-se 

aqui que os desafios identificados sejam repensados e, de alguma forma, endereçados no 

âmbito da legislação e da prática administrativa, tendo em vista os benefícios que podem 

ser obtidos a partir do alinhamento da função primária com a função derivada das 

contratações e, ainda, considerando que essa utilização se encontra, atualmente, em um 

processo constante e irreversível de incorporação na prática administrativa (não só em 

âmbito nacional, com a multiplicação de políticas públicas que prevêem os contratos 

como forma de sua viabilização, mas também inserindo-se gradativamente nas melhores 

práticas internacionais, como foi visto no capítulo 1). 

 

Seguindo a linha de propor aprimoramentos ao fomento licitatório, Flávia Fabbre 

orientou suas propostas em balizas gerais, relacionadas à própria conceituação do 

fomento (para ela, da função horizontal) e de sua incorporação, enquanto o estudo do 

Ministério da Justiça traz apontamentos de caráter prático, vinculados ao dia-a-dia da 

Administração, porém, direcionadas a atender às demandas de uma política pública 

específica: a do desenvolvimento sustentável. A despeito da validade e da justeza das 

considerações apresentadas nos trabalhos descritos à realidade efetivamente vivenciada 

na esfera pública, defende-se, na presente dissertação, a adoção de uma recomendação 

                                                           
303 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Mecanismos jurídicos para a modernização e transparência da gestão 

pública. Brasília, v. 2, 2013, p. 237/239. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/18696/CPJA_Mecanismos%20jur%C3%A
Ddicos%20para%20a%20moderniza%C3%A7%C3%A3o%20e%20transpar%C3%AAncia_Serie.pdf?s
equence=1&isAllowed=y. Acesso em: 16 mar. 2017. 
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mais ampla, que conjugue parte das propostas consideradas nos estudos sobre o tema e as 

reúna sob um alicerce comum a todas: o do planejamento estatal.  

 

Não será proposta, aqui, soluções pontuais para cada um dos desafios identificados. 

Em suma, o que se constatou a partir do estudo é que cada política de fomento possui suas 

particularidades e, por consequência, dificuldades a elas inerentes. Por esses motivos, 

entende-se que o apontamento, em caráter geral, de medidas concretas para cada uma 

delas poderá resultar em distorções dos resultados pretendidos. A melhor fórmula, 

portanto, é orientar a atuação administrativa a fim de incorporar algumas das técnicas do 

planejamento estatal que auxiliem na identificação pontual de cada um dos riscos e 

desafios atinentes às políticas que se deseja implementar. Concede-se, assim, o meio a 

partir do qual posteriormente poderão ser formuladas propostas específicas de 

aprimoramento para cada específica política de fomento. 

 

Importante destacar que por planejamento deve ser compreendido o conjunto de 

atos coordenados304, direcionados a estruturar, de forma racional, as estratégias de 

atuação pública e privada com vistas ao alcance de determinado objetivo público. Apesar 

da confusão terminológica muitas vezes incorrida pelos instrumentos normativos, não se 

pode confundir o conceito de “planejamento”, concebido como processo administrativo 

por meio do qual se exterioriza a atividade planejadora, com o de “plano”, que consiste 

meramente no documento que o formaliza305.  

 

A concepção do planejamento estatal, embora já exista, há muito, como paradigma 

orientador da atividade administrativa, foi somente retomada em toda sua potência nas 

últimas décadas, pautada em um momento de necessidade de revisão do modelo 

                                                           
304

 De acordo com Thiago Marrara, a atividade planejadora do Estado é composta por uma série, 
intercalada, de processos (de definição de finalidades, planejamento administrativo, execução dos 
planos e sua avaliação) e respectivos resultados, iniciados no âmbito legislativo e estendidos à 
Administração Pública para a prática dos atos administrativos que compõem o plano. MARRARA, 
Thiago. A atividade de planejamento na Administração Pública: o papel e o conteúdo das normas 
previstas no anteprojeto da nova lei de organização administrativa. Revista Eletrônica de Direito do 
Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, n. 27, jul./ago./set. 2011, p. 7. 
Disponível na Internet: <http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-27-SETEMBRO-2011-
THIAGO-MARRARA.pdf>. Acesso em: 06/02/2017. 

305Ibid., p. 6. 
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interventivo estatal até então adotado e como resultado de um processo de superação da 

carga política que foi, por um determinado período, conferida à expressão306.  

 

No ordenamento brasileiro, a Constituição de 1988 trouxe diversas referências à 

necessidade de planejamento – como a competência do Estado no âmbito das funções de 

interesse comum das regiões metropolitanas (art. 25, §3), a competência dos Município 

para planejar o uso, parcelamento e ocupação do solo (art. 30, VIII) e ao tratar do 

planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado (art. 174, §1) e do planejamento 

agrícola (art. 187, §1). É, entretanto, no artigo 174 que o consagra como uma das funções, 

ao lado do fomento, a partir das quais o Estado poderá atuar na qualidade de agente 

normativo e regulador da atividade econômica. Estando lado a lado como função 

administrativa, poder-se-ia adotá-lo como um mero instrumento no uso do fomento?  

 

Deve-se compreender que sim. Ao tratar do planejamento no art. 174, a 

Constituição Federal faz referência ao seu conceito mais amplo, de atividade planejadora. 

Como tal, impõe que terá caráter determinante ao setor público e meramente indicativo ao 

setor privado. Deixa, assim, em linha com a perspectiva da livre iniciativa que orienta a 

ordem econômica, a critério do mercado seguir, ou não, as orientações de 

desenvolvimento veiculadas em planos estatais. Para que as orientações se tornem 

atrativas para o setor privado e este as adote em suas práticas econômicas, porém, deverá 

o Estado privilegiar técnicas que incentivem tal comportamento, consubstanciadas nas 

sanções premiais (fomento). Daí decorre que o fomento e o planejamento seguem, em 

essência, caminhos interligados, estando o êxito de um estritamente relacionado com o 

adequado uso do outro. Nesse cenário, deve-se perquirir como funciona, então, a 

contribuição no sentido inverso, isto é, verificar a forma pela qual pode o planejamento 

auxiliar o fomento licitatório na concretização das finalidades públicas buscadas e na 

mitigação dos riscos apontados. 

 

Em primeiro lugar, a observância de um prévio processo de planejamento se 

justifica tanto pela necessidade de que haja um aproveitamento ótimo dos recursos 
                                                           
306 De acordo com Marcos Juruena Villela Souto, citando estudo de Eros Roberto Grau, é possível que o 

termo “planejamento”, a despeito de sua origem remontar ao século XVIII, tenha sido vinculado aos 
países de economia dirigida, firmando-se na doutrina o entendimento de sua inaplicabilidade às 
economias de mercado, por força da experiência da União Soviética, em 1921, com o GOSPLAN. Vide: 
SOUTO, Marcos J. V. Aspectos jurídicos do planejamento econômico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
1997, p. 30.  
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públicos, de modo a evitar arbitrariedade na escolha do fomentado ou o desperdício de 

recursos em uma medida insuficiente, excessiva ou mal direcionada, quanto para 

assegurar que a atuação do Estado, em determinados setores econômicos, permaneça em 

caráter excepcional e residual, mantendo-se o normal funcionamento dos padrões de 

mercado e concorrência. 

 

A intervenção estatal, como já abordado nos capítulos anteriores, deverá ser restrita 

à adoção de ações estritamente indispensáveis e na exata medida do necessário a fim de 

superar as desequiparações identificadas e por prazo previamente definido307, aspectos 

esses que devem ser levados em consideração no processo de implementação da política 

de fomento. Assim, conforme ressalta Marcos Juruena Villela Souto: 

 

Ora, a Constituição é o instrumento através do qual o povo institui e delega o 
seu poder originário ao Estado, conferindo-lhe a tarefa de zelar pelo bem-estar 
geral, observando direitos e garantias individuais; em outras palavras, a 
Constituição legitima e limita o poder do Estado. Portanto, se nela está contido 
o poder de o Estado intervir na ordem econômica, não é menos exato que não 
deve fazê-lo sem prévio planejamento. E mais, tal planejamento, como 
atividade estatal (cujo poder emana da Constituição), deve observar todos os 
princípios constitucionais, entre os quais (especialmente) a propriedade 
privada, a livre iniciativa e a livre concorrência.308 

 

Daí a importância de o Estado, para além de idealizar o incentivo público, utilizar 

de mecanismos que permitam efetiva e racionalmente direcionar esforços de forma a 

superar os gargalos sociais, econômicos e ambientais eventualmente existentes em seu 

âmbito de atuação.  

 

Ainda, fundado o fomento na ideia de voluntariedade, seu êxito está atrelado à 

legitimidade conferida à política pública e à clareza e completude transmitida por seus 

instrumentos, os quais somente serão obtidos a partir de um processo racional que 

identifique, selecione e exponha os fundamentos das escolhas públicas. Com efeito, estes 

têm sido os principais problemas identificados nas políticas nacionais de assistência 

social, cultura, defesa, educação, meio ambiente, saúde e turismo, cuja análise conduzida 

pelo TCU apresentou as seguintes conclusões: 

 

                                                           
307 MARQUES NETO, Floriano P. M. Fomento. In KLEIN, Aline L.; MARQUES NETO, Floriano P. de A. 

Funções administrativas do Estado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pp. 405/508, p. 471. 
308 SOUTO, Marcos J. V. Aspectos jurídicos do planejamento econômico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

1997, p. 35. 
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- não há significado preciso para o termo ‘política nacional’, tampouco existe 
espécie normativa comum para a instituição das políticas públicas de caráter 
nacional; 
- há mais diferenças do que semelhanças na estrutura dos planos; 
- em alguns casos, não há demonstração de como as estratégias e as ações 
empreendidas estão relacionadas ao alcance dos objetivos e das metas; 
- além disso, não há priorização de objetivos; 
- falta definição de responsáveis pela intervenção governamental e pelo alcance 
dos resultados; 
- falta definição de uma estrutura de acompanhamento e avaliação dos 
resultados acordados. 

 

Nesse sentido, os desafios acima elencados, embora não possam ser completamente 

aniquilados, poderão ser, em grande medida, mitigados a partir da adoção de 

determinadas técnicas de planejamento.  

 

O presente subitem não pretende esgotar as etapas compreendidas dentro do 

multiforme procedimento que abarca a noção de planejamento estatal. Não obstante, 

propõe-se que três principais elementos, cuja referência tem sido ressaltada nos estudos 

doutrinários e em precedentes jurisprudenciais sobre o tema, sejam minuciosamente 

analisados, a saber: (i) a realização de estudos técnicos; (ii) a ideia de transparência 

pública e, por fim, (iii) a promoção de um controle periódico de resultados e da 

consequente revisão das ações adotadas, por meio do enfrentamento das lacunas e desvios 

eventualmente verificados em tal controle. 

 

4.4.1. A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS: EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA NA TOMADA DE 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 

 

Os estudos técnicos que deverão compor a etapa de planejamento a ser realizada 

pelo administrador previamente à estruturação do fomento, para além de fornecer 

subsídios para a tomada de decisão, permitirá concretizar a proposta de maior eficiência e 

efetividade na atuação administrativa, princípios estes resultantes dos movimentos de 

desburocratização e flexibilização defrontados pela Administração nas últimas décadas. 

 

Eficiência, como visto nos capítulos precedentes, na medida em que disponibiliza 

os mecanismos necessários para que a tomada de decisão, por parte do administrador, seja 

dotada de racionalidade quanto à organização dos meios e recursos à sua disposição e 

efetividade obtida a partir da adequada motivação - e posterior divulgação - do ato, 
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fundamentado em elementos técnicos e econômicos robustos que permitam identificar os 

benefícios obtidos a partir da medida de fomento pretendida. 

 

Note-se que a proposta de introdução de estudos técnicos previamente à tomada de 

decisão administrativa não é propriamente uma novidade no âmbito de intervenção 

estatal. Com efeito, múltiplos são os exemplos no ordenamento jurídico nacional em que 

se prestigia a adoção de tais estudos e a promoção do vetor da tecnicidade de modo a 

melhor fundamentar a atuação administrativa. 

 

Nesse sentido, pode-se citar os contratos de maior complexidade, como as 

concessões e parcerias público-privadas, cuja licitação deverá ser precedida por estudos 

que demonstrem a conveniência e a oportunidade da contratação, mediante a identificação 

das razões que justifiquem sua opção pelo administrador, e a aderência dos gastos às 

regras orçamentárias previstas na Lei Complementar nº 101/2000 (art. 10, inciso I, alíneas 

‘a’, ‘b’ e ‘c’, da Lei nº 11.079/04).  

 

Tal exigência legal é baseada no conceito de “value for money”, difundido na 

doutrina estrangeira no âmbito das parcerias público-privadas inglesas, a partir do qual se 

promove um estudo, de caráter quantitativo e qualitativo309, com base nos modelos de 

contratação disponíveis – ponderando-se, assim, os custos e benefícios relativos à 

prestação exclusivamente pública (“PSC”) em contraposição à concessão ao setor privado 

- a fim de se demonstrar qual delas é mais eficiente e adequada aos objetivos buscados 

pela Administração Pública, frente aos recursos disponíveis no momento. 

 

Ainda, merece destaque, no âmbito regulatório, a avaliação de impacto regulatório, 

instrumento que tem por objetivo o “controle da atividade regulatória do Estado por 

meio de aplicação de procedimento administrativo voltado à análise das medidas 

                                                           
309 Os critérios qualitativos envolvem a análise socioeconômica do projeto proposto, avaliando o custo-

benefício envolvido com a contratação, enquanto os quantitativos terão por finalidade promover 
estimativas do custo do empreendimento, considerando as projeções relativas à construção, operação e 
manutenção do projeto, conforme o caso, e aos valores de investimentos necessários para a sua 
viabilização. Vd. UNITED KINGDOM H.M. Treasury. Value for money: Assessment guidance. 
London, 2006, p. 7/9. Disponível em: <http://www.hm-
treasury.gov.uk/d/vfm_assessmentguidance061006opt.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2013. 
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regulatórias a serem adotadas ou já adotadas por agentes reguladores com base em 

evidência empíricas[...].”310.  

 

O instrumento, após muitas controvérsias iniciais pautadas na alegação de que 

promoveria o atraso de requerimentos regulatórios e acarretaria a transferência da 

autoridade das agências (“agencies”) para a OMB (“Office of Management and 

Business”)311, foi regulamentado nos Estados Unidos, na década de 80, por meio das 

Ordens Executiva nºs 12.291 e 12.498, com o objetivo de coordenar e centralizar os 

processos de regulação312. Já em sua concepção, tinha por objetivo sujeitar as decisões 

das agências norte-americanas a uma análise de custo-benefício, possibilitando que 

apenas aquelas, cuja avaliação demonstrasse ganhos superiores aos custos dela 

decorrentes, fossem posteriormente submetidas à apreciação e, conforme o caso, ao aval 

presidencial. 

 

Disseminada em diversos países, a avaliação de impacto regulatório tem sido 

utilizada como uma importante ferramenta no processo decisório de formulação de 

políticas e no atingimento de metas públicas, sendo recomendada, inclusive, em estudos 

promovidos por relevantes organizações internacionais, como a OCDE. Em estudo acerca 

do aprimoramento da política regulatória, a OCDE traçou diretrizes e recomendações aos 

seus membros, com a finalidade de auxiliar no desenvolvimento e na viabilização da 

reforma regulatória, dentre as quais se pode destacar: 

 

4. Integrar a Avaliação do Impacto Regulatório (AIR) desde os estágios iniciais 
do processo de políticas para a formulação de novas propostas de regulação. 
Identificar claramente os objetivos da política, e avaliar se a regulação é 
necessária e como ela pode ser mais efetiva e eficiente na consecução desses 
objetivos. Considerar outros meios de regulação e identificar os trade offs das 
diferentes abordagens analisadas para escolher a melhor alternativa. 313 

                                                           
310 VALENTE, Patrícia R. P. Avaliação de impacto regulatório: uma ferramenta à disposição do Estado. 

Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, 2010, p. 89. 
311 De acordo com Patrícia Rodrigues Pessoa Valente foi conferido ao Office Information of Regulatory 

Affairs (“OIRA”), departamento da OMB, a responsabilidade de revisar os estudos, suas respectivas 
conclusões e a proposta de medida regulatória, elaborados pela agência e, caso necessário, poderá 
sugerir alterações por meio de carta pública. Ibid., p. 63. 

312 Vide SUSTEIN, Cass. The cost-benefit state: the future of regulatory protection. Coase-Sandor 
Institute for Law & Economics Working Paper, Chicago, n. 39, 1996, p. 3. Disponível em: 
http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1497&context=law_and_economics> 
Acesso em: 12 set. 2017. 

313 Vide ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - OCDE. 
Recommendation of the Council on regulatory policy and governance. 2012. Paris. Disponível em: 
www.oecd.org/regreform/regulatorypolicy/2012recommendation.html. Acesso em: 12 set. 2017.  
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A despeito de não haver uniformidade quanto ao conceito e às etapas que devem ser 

observadas, flexibilizando-se o processo às características e à regulamentação dos países 

– e, dentro desses, das respectivas agências e órgãos estatais – em que são 

implementados, os instrumentos de avaliação do impacto regulatório compreendem, em 

essência, os seguintes aspectos principais314: 

 

� Definição dos objetivos e do escopo regulatório pretendido; 

 

� Apresentação dos métodos a partir dos quais foram colhidas as 

informações; 

 

� Descrição das opções (regulatórias e não-regulatórias) com vistas ao 

atingimento dos objetivos; 

 

� Consulta pública; 

 

� Processo de controle de qualidade, por meio de órgãos revisores 

independentes, e outras disciplinas (como a avaliação dos impactos 

positivos e negativos); 

 

� Proposta recomendada, com suas finalidades. 

  

Em suma, a AIR tem por objetivo integrar uma avaliação dos impactos no processo 

de elaboração e estruturação da política pública, de forma a torna-la mais eficiente (com a 

adoção dos mecanismos mais adequados ao menor custo possível) e mais efetiva (por 

meio da transparência e divulgação dos documentos que a fundamentam e da participação 

dos setores interessados e da população). 

 

Em linha com as tendências acima descritas de validação e fundamentação das 

decisões administrativas em estudos técnicos e, sem ignorar as dificuldades que já têm 

                                                           
314 DE CASTRO, Camila M. Some aspects of implementing regulatory impact analysis in Brazil. in Revista 

da Administração Pública, Rio de Janeiro, n. 48, mar./abr. 2014, p. 326. 



218 
 

 
 

sido enfrentadas pelo administrador em sua utilização315, o fomento pode ser igualmente 

aprimorado e se beneficiar da introdução de técnicas relativas à avaliação dos impactos e 

à ponderação de custos e benefícios anteriormente à formulação de políticas viabilizadas 

pelas licitações públicas.   

 

Nesse sentido, o estudo realizado sobre os mecanismos de modernização e 

transparência da gestão pública, do Ministério da Justiça, apontou dentre as propostas de 

aprimoramento do estudo das compras públicas sustentáveis: 

 

(iii) realização contínua de análises de impacto regulatório (AIR). O objetivo 
imediato da política de compras públicas sustentáveis é a aquisição de bens (e 
contratação de obras e serviços) pela Administração, de modo a reduzir os 
efeitos nocivos de seu consumo. Por trás dessa política, existe claramente outro 
objetivo mediato, qual seja de promoção de mercados verdes pelo uso do poder 
de compra governamental. Recomenda-se que periodicamente sejam realizados 
trabalhos para mensurar qualitativa e quantitativamente a promoção de compras 
sustentáveis pelo governo, ou seja, como este tem fomentado o setor privado 
em seu segmento sustentável. [...] 
 
(iv) realização de estudos técnicos junto ao mercado para conhecer o bem 
licitado. Mostra-se oportuno desenvolver um específico estudo técnico para 
cada tipo de bem a ser licitado, buscando comprovar cientificamente os ganhos 
ambientais, bem como de desenvolvimento social e econômico trazidos, em 
comparação com o produto não-sustentável. Isso, inclusive, servirá de respaldo 
ao gestor frente aos questionamentos dos órgãos de controle. Afinal, uma 
eventual perda na economicidade deve ser contrabalançada por ganhos de outra 
natureza, como ambiental, de desenvolvimento local, entre outros. [...] [itálico 
do autor]316 

 

Convém destacar que, embora no estudo acima destacado, a AIR seja proposta com 

fundamento em um objetivo consequencialista, de mensuração de resultados, nada 

impede que sua realização – tal como já promovida por diversas agências reguladoras 

brasileiras – se configure de forma antecedente à formulação de uma determinada medida 

de fomento. 

 

                                                           
315 Com efeito, conforme relata Camila M. de Castro, embora a AIR tenha se disseminado em diversos 

países do mundo, muitas dificuldades ainda são enfrentadas, em especial quanto a: (i) qualidade da 
análise realizada, com a quantificação inadequada dos impactos e o exame pouco rigoroso das 
alternativas disponíveis; (ii) a quantificação dos benefícios, devido à falta de investimentos e incentivos 
na formação dos agentes; (iii) utilização pouco efetiva dos recursos disponibilizados para AIR. Ibid., 
338.  

316 Vide: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Mecanismos jurídicos para a modernização e transparência da 
gestão pública. Brasília, v. 2, 2013, p. 236. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/18696/CPJA_Mecanismos%20jur%C3%A
Ddicos%20para%20a%20moderniza%C3%A7%C3%A3o%20e%20transpar%C3%AAncia_Serie.pdf?s
equence=1&isAllowed=y. Acesso em: 16 mar. 2017. 
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Nesse cenário, os estudos técnicos relativos ao fomento não se encontram, 

necessariamente, dissociados de um processo semelhante à AIR. Com efeito, inexistindo 

previsão expressa da legislação quanto ao procedimento a ser observado a formulação do 

fomento, caberá ao administrador ponderar a extensão dos estudos que deverão ser 

conduzidos, podendo ampliá-los para instrumentos semelhante a AIR ou mantê-los menos 

robustos, em conformidade com a dimensão da finalidade pública pretendida, 

privilegiando, sempre que possível, a interação com os organismos de controle, de modo 

a alinhar interesses, metas e perspectivas, os atores do mercado e a própria sociedade.  

 

Por fim, um último aspecto, relativo à elaboração de estudos técnicos, merece 

especial relevo para o fomento licitatório, a saber: a possibilidade de mitigação dos custos 

de introdução, por meio da avaliação de seu custo-benefício, contemplando : (i) os ganhos 

a serem obtidos a partir do objeto fomentado: (ii) os recursos econômicos a serem 

despendidos para a viabilização do incentivo público e (iii) o fator da competitividade. 

 

Quanto aos impactos positivos, a avaliação deverá apreciar, inicialmente, se haverá 

efetivamente benefícios – econômicos, ambientais ou sociais – decorrentes da adoção do 

fomento proposto. Em sendo afirmativa a resposta a esse primeiro questionamento, deve-

se perquirir, então, quais serão tais benefícios e em quanto tempo eles poderão ser 

usufruídos pela Administração e, em última instância, revertidos à sociedade. 

 

Em regra, o fomento somente será legítimo se verificada a existência de 

externalidades positivas que, em alguma medida, justifiquem os custos que serão 

despendidos com sua implementação. A respeito do tema, elucida Ariño Ortiz: 

 

As medidas de fomento de caráter econômico se traduzem em gasto público, e, 
como tais, submetem-se não apenas ao princípio da igualdade, mas, também, ao 
princípio de economia e eficiência do gasto. Desse ponto de vista, não só 
restam proibidas ajudas públicas para fins supérfluos, por violação ao princípio 
da austeridade na gestão do gasto público, senão que, da mesma forma, exige-
se a análise econômica rigorosa dos efeitos sobre a eficiência (econômica e 
social) das diferentes medidas de fomento aplicáveis a uma finalidade de 
reconhecida utilidade pública.317 

 

Desenvolvendo essa ideia, Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto esclarece 

que o fomento deve se focar em atividades que promovam, concomitantemente à sua 

                                                           
317 ORTIZ, Ariño. Princípios de Derecho Publico Econômico. Granada: Editorial Comares, 2004, p. 354 
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realização, externalidades positivas para a sociedade e que, seja por seus custos elevados 

ou pelo pouco ou demorado retorno que geram, não representam alternativas 

verdadeiramente atrativas ao setor privado sem o incentivo público318.  

 

Ressalte-se que, usualmente, as externalidades que oferecem resultados retardados 

no tempo, são infrequentes ou fornecem um fraco feedback para o mercado, 

compreenderão as políticas que mais necessitam de incentivos para sua promoção319. Em 

tais casos, a consideração dos custos a curto e longo prazo – podendo incluir, até mesmo, 

a avaliação do ciclo de vida – será essencial para determinar a exequibilidade, ou não, de 

uma determinada proposta de fomento.  

 

Além da identificação da extensão das externalidades positivas objetivadas, caberá 

mensurar os recursos que eventualmente serão gastos pelo Estado, para estruturar e 

conduzir o processo licitatório - compreendendo desde a contratação de técnicos 

especializados para a realização de estudos e o acompanhamento do fomento, até 

eventuais valores despendidos com a burocracia adicional inserida na licitação – e pelos 

futuros licitantes, para adequar sua produção e/ou prestação às demandas decorrentes do 

fomento pretendido320.  

 

Por fim, dentre os custos a serem considerados pelo Estado, deverão, ainda, ser 

contemplados os aspectos relativos à possível redução do caráter competitivo da licitação, 

a qual pode ser ocasionada em determinados certames em virtude das exigências impostas 

pelo mecanismo de fomento. Em tal situação, a redução de licitantes, aptos a atender os 

                                                           
318 MARQUES NETO, Floriano P. M. Fomento. In KLEIN, Aline L.; MARQUES NETO, Floriano P. de A. 

Funções administrativas do Estado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pp. 405/508, p. 418. 
319 A esse respeito, confira: THALER, Richard H.; SUSTEIN, Cass R. Nudge: Improving Decisions About 

Health, Wealth and Hapiness. New York: Penguin Group, 2009, p. 78/79. 
320 Nesse sentido, o estudo do Ministério da Justiça sobre as compras públicas sustentáveis, ao destacar os 

benefícios relativos à adoção da certificação no que concerne ao alcance de padrões de excelência 
técnica, destaca que tal mecanismo poderá acarretar a exclusão de pequenos produtores e, acrescenta: 
“Ao se apontar a exclusão que pode ser gerada ante os custos da certificação, é relevante reforçar que 
não são considerados apenas os custos que sejam dispendidos para o processo de verificação da 
certificação, mas também a capacidade de cumprir com requisitos técnicos que podem demandar o 
domínio de novas tecnológicas, além do acesso às condições para regularização do acesso a terra e/ou 
formalização de empreendimentos. A capacitação necessária para o cumprimento desses requisitos 
pode demandar políticas públicas dirigidas ao empoderamento de alguns setores, como, por exemplo, 
pode ser entendido o PRONAF.” MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Mecanismos jurídicos para a 
modernização e transparência da gestão pública. Brasília, v. 2, 2013, p. 229. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/18696/CPJA_Mecanismos%20jur%C3%A
Ddicos%20para%20a%20moderniza%C3%A7%C3%A3o%20e%20transpar%C3%AAncia_Serie.pdf?s
equence=1&isAllowed=y. Acesso em: 16 mar. 2017. 
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requisitos licitatórios, poderá acarretar (mas, não necessariamente, acarretará) a 

diminuição de concorrência e, como consequência, afetar substancialmente os preços 

obtidos pelo Estado. 

 

Assim, ainda que a licitação demande a imposição de critérios discriminatórios, faz-

se necessário assegurar que tais critérios imponham o mínimo de restrição possível à 

competitividade, alcançando um padrão-ótimo entre o incentivo necessário e eventual 

contenção concorrencial imposta. Nesse sentido, ressalta Marçal Justen Filho: 

 

Isso significa que será inválida a cláusula discriminatória quando não tiver 
pertinência ou relevância. Mais ainda, também será inválida quando deixar de 
consagrar a menor restrição possível. Se as características do objeto licitado 
exigirem a adoção de tratamento discriminatório, isso não significará a 
autonomia da Administração para consagrar discriminação excessiva. Somente 
será admitida a mínima discriminação necessária para assegurar a obtenção da 
contratação mais vantajosa.321 

 

A partir da obtenção de tais dados, será possível à Administração verificar a 

pertinência de iniciar o processo licitatório com relação àquele específico objeto de 

fomento tal como pretendido ou mediante a introdução de mecanismos adicionais que 

permitam reduzir eventuais custos relacionados à sua viabilização ou, ainda, ampliar os 

impactos positivos dele decorrentes322. 

 

Conjuntamente com os demais benefícios acima relatados, é possível concluir que a 

promoção de estudos técnicos possibilita, em última instância, assegurar a aplicação dos 

parâmetros de boa administração, já que permitirá ao administrador analisar, previamente, 

os valores que serão efetivamente gastos no processo de implementação da medida, 

identificar os mecanismos mais adequados para aquele específico objeto que se pretende 

                                                           
321 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14 ed. São 

Paulo: Dialetica, 2010, p. 84. 
322 Nesse aspecto, o Guia de Compras Públicas Sustentáveis, elaborado pelo GVCES, da Fundação Getúlio 

Vargas, em parceria com o ICLEI - Governos Locais para Sustentabilidade, propõe como mecanismos 
aptos à melhoria da eficiência e à minimização de custos: (i) a licitação centralizada, realizadas por um 
departamento central de compras públicas dentro daquela esfera federativa; (ii)a licitação 
compartilhada, possibilidade quando diversos órgãos coordenam suas demandas para realizar uma 
contratação; (iii) a licitação eletrônica, por meio da qual são utilizados meios virtuais, gerando economia 
quanto ao tempo e aos recursos despendidos no processo licitatório. In BETIOL, Luciana S. et al. 
Compra sustentável: a força do consumo público e empresarial para uma economia verde e inclusiva. 
Programa Gestão Pública e Cidadania, 1 ed., São Paulo, 2012. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80063/CompraSust_FGV.pdf . Acesso em: 13 set. 2017. 
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fomentar e auxiliar na fundamentação da decisão administrativa323, resultando em uma 

motivação mais completa e, por consequência, na facilitação do posterior controle social, 

parlamentar e judicial da medida. 

 

4.4.2. TRANSPARÊNCIA PÚBLICA: PUBLICIDADE E PARTICIPAÇÃO  

 

Estudados os aspectos relativos aos estudos prévios, passa-se, então, a analisar as 

diretrizes que norteiam a ideia de transparência pública, buscando-se identificar de que 

forma tal conceito pode contribuir para a maior exequibilidade do fomento.  

 

A importância da ideia de transparência no âmbito da atuação pública foi resgatada 

em movimento relativamente recente324, para fazer frente à gradativa substituição do 

perfil essencialmente autoritário e autocentrado do Estado por uma atuação dialógica, de 

caráter horizontal, e tem sido apontado, em diversas matérias, como instrumento apto a 

auxiliar na consagração das demandas sociais por maior participação e no fornecimento 

de estruturas, técnica e procedimental, que possibilitam uma ampliação quantitativa e, 

principalmente, qualitativa do controle da atuação estatal.  

 

Tal como aqui proposta, a transparência pública compreende duas distintas 

perspectivas - a da participação social e a da publicidade - as quais, embora se encontrem 

diretamente interconectadas entre si, operam, paralelamente, de forma autônoma. Isso 

significa que não basta que uma das vertentes da transparência tenha sido eficazmente 

implantada no âmbito de uma determinada política, a obtenção da máxima efetividade é 

decorrente, essencialmente, da conjugação de ambos os instrumentos. 

 

De um lado, a proposta de participação social engloba tanto a demanda pelo 

envolvimento de agentes especializados, com distintas formações nas áreas de 

conhecimento, relacionados ao setor que se pretende fomentar, como a presença de todos 

                                                           
323 ALENCAR, Letícia O. L. de. A atividade administrativa de fomento e a importância do planejamento. 

Fórum Administrativo, Belo Horizonte, ano 16, n. 182, abr. 2016, p. 32. 
324 Citando Chevallier, Marcos Augusto Perez explicita sobre o movimento de destituição do caráter 

unilateral e autoritário do Estado: “Apóia-nos nessa reflexão, Chevallier, para quem a Administração 
assume, hoje, distanciando-se dos modelos puramente gerenciais ou neoliberais, a função de 
harmonizar (não mais substituir) o comportamento dos atores sociais, devendo tornar-se mais 
transparente e cada vez mais influenciável pela sociedade.[...]” In A administração pública 
democrática: institutos de participação popular na administração pública. Belo Horizonte: Forum, 
2009, p. 219. 
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os interessados que sejam, em qualquer nível, impactados pelas medidas propostas, para 

auxiliar no processo de formulação, execução e revisão do fomento.  

 

De acordo com Marcos Juruena Villela Souto, essa demanda está relacionada ao 

denominado "planejamento democrático", que conglobaria uma dupla dimensão: uma 

faceta técnica, que agrega a necessidade de informações atualizadas e especializadas, 

obtidas a partir do conhecimento de profissionais de diferentes áreas, e uma política, que 

contempla o processo de embate de interesses dos variados setores da sociedade, que 

buscam obter os benefícios da ação governamental. O autor aponta que as duas dimensões 

devem ser harmonizadas, de modo que não haja a prevalência ou sobreposição de 

nenhuma das duas, o que acarretaria distorções na política de fomento pretendida - em 

havendo excesso da faceta técnica, resultaria em conduta própria dos governos 

autoritários, enquanto que da faceta política levaria a propostas meramente demagógicas 

ou paliativas325. 

 

Com efeito, a participação de órgãos e agentes técnicos - pertencentes ao quadro da 

Administração ou, ainda, contratados paralelamente para auxiliar na modelagem do 

fomento - é fundamental para que se forneça todos os elementos para dotar de maior 

racionalidade a técnica decisória. A diversidade de formação, acadêmica e profissional, 

dos agentes igualmente é fator relevante para ampliar a qualidade dos estudos conduzidos 

e a inventividade das soluções propostas. Nesse sentido, Letícia Oliveira Lins de Alencar 

traz um exemplo que demonstra os ganhos que podem ser obtidos a partir desta 

experiência técnica conjugada: 

 

[...] suponhamos uma situação em que se busca, por meio de um decreto, 
estabelecer um plano que estabeleça as medidas em concreto para incentivar a 
redução da emissão de gases poluentes. É possível que um indivíduo que tenha 
formação técnica em engenharia ambiental seja capaz de estabelecer, 
perfeitamente, quais ações, que promovam a efetiva redução da emissão de 
gases poluentes, poderão ensejar a concessão do fomento estatal, porém, não 
necessariamente esse indivíduo saberá que, a depender do benefício concedido, 
como, por exemplo, isenções tributárias ou subvenções, é necessário que ele 
seja previsto em lei - não sendo possível que a sua outorga seja embasada 
exclusivamente em ato infralegal [...]326 

 

                                                           
325 SOUTO, Marcos J. V. Aspectos jurídicos do planejamento econômico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

1997, p. 42. 
326 ALENCAR, Letícia O. L. de. A atividade administrativa de fomento e a importância do planejamento. 

Fórum Administrativo, Belo Horizonte, ano 16, n. 182, abr. 2016, p. 33. 



224 
 

 
 

O envolvimento direto da sociedade, por sua vez, além de proporcionar uma maior 

divulgação da política e de seu funcionamento (auxiliando, até mesmo na resolução de 

eventuais dúvidas iniciais quanto aos objetivos e procedimentos a serem observados), 

confere legitimidade e segurança jurídica ao fomento. Em sendo uma atuação afastada de 

instrumentos de coerção e pautada no incentivo à realização dos atos pela própria 

iniciativa privada, a observância de medidas que forneçam maior legitimidade é essencial 

para viabilizar a consecução dos resultados buscados pelo fomento público. Nesse 

sentido, vale citar Célia Cunha: 

 

[...] Por isso, mostra-se recomendável que a administração faça com que os 
interessados participem do processo de elaboração do plano, de modo a 
comprometê-los nos respectivos objetivos, o que contribui para sua 
democratização e para o cumprimento de seus objetivos, na medida em que 
diminui a resistência do setor privado, pois a eficácia do planejamento está 
diretamente ligada à ação mobilizadora do conjunto de forças do País: 
‘parceiros sociais’, empresas, regiões, associações. Pretende-se, assim, aliar as 
dimensões democrática, contratual e descentralizada do planejamento, o qual é 
apresentado como instrumento de uma conciliação social e econômica alargada. 
327 

 

A legislação brasileira atualmente disponibiliza diversos instrumentos que tem por 

objetivo ampliar a participação social no processo de tomada de decisões e elaboração de 

políticas do Poder Público. Além de instrumentos que possibilitam uma participação 

direta, como é o caso das parcerias com o terceiro setor e dos conselhos deliberativos328, 

identifica-se aqueles que, embora não vinculantes, tem por objetivo propiciar meios para 

uma atuação de caráter recíproco: de um lado, fornece-se informações e, de outro, colhe-

se contribuições dos agentes que serão, direta ou indiretamente, envolvidos na política329. 

São exemplos dessa segunda espécie de instrumento participativo as consultas e 

audiências públicas. 

 

Vale ressaltar que não se deve confundir os mecanismos de participação 

relacionados ao processo administrativo licitatório com aqueles relativos à elaboração da 

política de fomento. Ao ser estruturada, a política de fomento é (ou, ao menos em tese, 

deveria ser) fundamentada em estudos, levantamentos e pesquisas que permitem ao 

formulador chegar a uma conclusão quanto à sua necessidade e sua extensão. Nesse 

                                                           
327 MELLO, Célia Cunha. O fomento da Administração Pública. Belo Horizonte: Del rey, 2003, p. 79. 
328 PEREZ, Marcos A. A administração pública democrática: institutos de participação popular na 

administração pública. 1. ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2004. 
329 Ibid., p. 169/178. 
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momento, embora inexista um regramento geral às consultas e audiências públicas que 

imponha sua observância, entende-se não só possível, como recomendável abrir o 

processo de estruturação para que a sociedade contribua com impressões, técnicas ou não, 

da proposta estatal.  

 

Significativa, nesse sentido, é a previsão constante na Lei Federal nº 9.784/99, que 

regulamentou o processo administrativo federal, no sentido de facultar a utilização das 

audiências públicas em toda e qualquer situação dotada de relevância ou de interesse 

geral, possibilitando, assim, sua utilização na estruturação de políticas públicas. A 

participação nessa etapa, portanto, é a que confere legitimidade à tomada de decisão. 

 

Ainda, para além do caráter democrático participativo relacionado à medida, deve-

se notar que o chamamento dos interessados para o processo de formulação e para a etapa 

prévia licitatório é um importante mecanismo para fornecer subsídios que mitiguem a 

assimetria informacional existente entre o Poder Público e o mercado. 

 

Por outro lado, as normas relativas às licitações públicas usualmente preveem a 

necessidade de que, frente a determinadas circunstâncias, se realize consultas e audiências 

públicas em momento anterior à abertura do processo licitatório. Assim o são as previsões 

constantes na Lei Federal nº 8.666/93 quanto às contratações de grande porte, na Lei 

Federal nº 11.445/2004, no que concerne às licitações relativas ao setor de saneamento 

básico e nas Leis Federais nºs 8.987/95 e 11.079/2004, quanto às concessões de serviços 

públicos. 

 

Usualmente atreladas às grandes contratações, as audiências e consultas públicas 

realizadas na etapa prévia do processo licitatório tem por objetivo dirimir aspectos 

controversos, esclarecer dispositivos editalícios e aprimorar as minutas de edital e 

contrato por meio dos elementos obtidos com a atuação do mercado e dos possíveis 

interessados. Essa etapa participativa posterior, portanto, terá por objetivo conceder maior 

segurança jurídica ao processo licitatório.  

 

Por fim, a despeito das muitas vantagens relativas ao processo de participação 

social, deve-se atentar que, em determinadas situações, e, a depender da extensão do 

fomento proposto, far-se-á necessária a utilização de mecanismos de transparência mais 
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simples, a fim de evitar que haja uma excessiva demora ou burocratização do processo de 

elaboração da política e de sua implementação. Vale citar, nesse aspecto, a relevante lição 

de José dos Santos Mendonça: 

 
[...] Como quase tudo na vida, também a boa ideia do diálogo na 
Administração, concretizada por meio de debates, presta-se a desvios: não é 
incomum que, por detrás da retórica, escondam-se grupos de pressão 
interessados na inação, no tumulto ou na demora por parte do Poder Público. 
Vai depender do bom senso. Para planos de fomento mais ambiciosos, 
recomenda-se que as partes potencialmente interessadas venham a se 
manifestar – como vimos, há sempre alguma compressão de liberdades mesmo 
em ações ‘favoráveis’ como o fomento (o agente fomentado adquire maior 
capacidade competitiva diante do mercado, etc.). Ajudas mais singelas, ou cujo 
espectro de potenciais afetados negativamente seja mais remoto, provavelmente 
não vão requerer qualquer debate.330  

 

Conclui-se, portanto, que o nível de necessidade e abrangência dos mecanismos 

participativos utilizados para subsidiar a decisão administrativa e conceder-lhe maior 

legitimidade e segurança estará diretamente relacionado à própria extensão do fomento 

proposto e deverá ser guiada pelos princípios da economia processual e da 

instrumentalidade do processo331.  

 

Feitas essas observações quanto à participação social, passamos à segunda vertente 

da transparência pública: a publicidade da política de fomento. A publicidade, tal como 

proposta nos processos licitatórios, deve ser consubstanciada sob dois elementos, o da 

procedimentalização e o da ampla divulgação. 

 

Quanto ao procedimento, o fomento licitatório é, em grande medida, facilitado pela 

existência de um regramento que se propõe geral às licitações realizadas por todos os 

entes. É certo, portanto, que, independentemente da esfera federativa, há um processo 

devidamente estruturado e que deverá ser observado previamente às contratações 

públicas.  

 

Deve-se atentar, entretanto, para que as regras relativas à concessão de eventuais 

vantagens ou facilitações procedimentais direcionadas ao fomento de um determinado 

                                                           
330 MENDONÇA, José dos S. Uma teoria do fomento público: critérios em prol de um fomento público 

democrático, eficiente e não-paternalista. Revista de Direito Processual Geral, Rio de Janeiro, n. 65, 
2010, p. 173/174. 

331 PEREZ, Marcos A. A administração pública democrática: institutos de participação popular na 
administração pública. 1. ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2004, p. 174. 
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setor estejam adequada e previamente definidas nos instrumentos normativos. Assim, 

deve estar claro para os possíveis interessados quais são as regras para receber aquele 

determinado benefício e como será o procedimento a ser observado pelo Poder Público no 

âmbito da licitação. Não deve haver surpresas nesse aspecto. 

 

Quanto à divulgação de informações, deve-se ter em mente que a política 

estruturada deve, preferencialmente, ser difundida não apenas por meio da publicação em 

diários oficiais, o que José dos Santos Mendonça conceitua como publicidade 

burocrática-formal332, mas também nos meios de informação que possibilitem o acesso e 

a ciência a todos aqueles que serão impactados ou possam ter interesse em participar do 

fomento. Assim, em um Município no qual os jornais impressos não tenham muita 

demanda, caberá ampla divulgação por meios eletrônicos – e vice-versa – podendo-se 

adotar, adicionalmente, outros meios alternativos (como palestras, conselhos e anúncios) 

que intentem publicizar ao máximo as informações de caráter público. A publicidade, 

aqui, deve ser considerada sob a mais ampla abrangência. 

 

Não se ignora o fato de que a recente aprovação da Lei Federal nº 12.527/2011, 

regulamentando as diretrizes relacionadas ao acesso à informação de interesse público, 

auxiliou sensivelmente na maior transparência e controle da atuação administrativa e, 

notadamente, das políticas de fomento. Atualmente, além das informações de interesse 

público cuja divulgação é dever do Estado (conceituada como transparência ativa)333, é 

possível ter acesso a todas as licitações realizadas por determinado ente federado e, mais 

do que isso, aos valores ofertados, aos incentivos estruturados, dentre outros aspectos334 

(transparência passiva).  

                                                           
332 MENDONÇA, José dos S. Uma teoria do fomento público: critérios em prol de um fomento público 

democrático, eficiente e não-paternalista. Revista de Direito Processual Geral, Rio de Janeiro, n. 65, 
2010, p. 166/167. 

333 Assim estabelece a lei: “Art. 8º. É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente 
de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de 
informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.  

 §1º Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo: I - registro 
das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários 
de atendimento ao público; II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos 
financeiros; III - registros das despesas; IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, 
inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; V - dados 
gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e VI - 
respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.” 

334 Um exemplo disso é o site de compras públicas do Governo Federal, que, além de disponibilizar os 
dados relativos às contratações, possibilita que sejam analisadas estatísticas referentes aos licitantes, aos 
adjudicatários, aos valores despendidos pelo Estado, entre outras informações que se considere 
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Não se deve perder de vista, porém, que a publicidade das políticas de fomento 

deve ir além da mera divulgação dos dados relativos às licitações realizadas, nos termos 

exigidos pela legislação de acesso à informação. É essencial que se publiquem os estudos, 

investigações e documentos que serviram de parâmetro para a eleição do fomento, os 

mecanismos de acompanhamento e controle periódico, as contratações realizadas e os 

recursos despendidos de forma a viabilizar aquele específico interesse público, sempre, 

contudo, atentando para o zelo de informações que, por sua natureza, devem permanecer 

sigilosas.  

 

Indo além, deve-se atentar igualmente para a linguagem adotada nos documentos 

disponibilizadas. De nada adianta conferir publicidade a documentos que, seja pela falta 

de clareza nos dados e informações veiculadas, seja pela adoção de linguagem formal ou 

excessivamente técnica, não veicularão, de forma efetiva, as finalidades, os fundamentos 

e os resultados esperados e/ou obtidos com a política de fomento. Nesse aspecto, vale 

relembrar o exemplo do relatório de avaliação das margens de preferência, já tratado no 

subitem 5.2., no qual a preocupação em relatar os métodos econômicos utilizados no 

levantamento dos dados, não foi suficiente para veicular, de forma satisfatória as 

conclusões obtidas a partir de tais estudos, quanto à eficácia ou não medidas adotadas até 

então.  

 

Reforçam-se, assim, as recomendações já desenvolvidas acima quanto à 

necessidade de transparência dos documentos públicos, cuja essência vai muito além da 

mera divulgação formal dos dados.  

 

De forma geral, conclui-se que a transparência pública, seja na sua vertente da 

participação social, seja na da publicidade, faz-se atualmente essencial para atingir todos 

os possíveis impactados e, em -maior ou menor medida, contribuir para o aprimoramento 

e controle do fomento instituído. 

 

                                                                                                                                                                             

relevante. Cf.: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. Painel de Compras - Governo Federal. 
Disponível em: 
http://paineldecompras.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Painel%20de%20Co
mpras.qvw&host=Local&anonymous=true. Acesso em: 05/02/2017. 
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4.4.3. MONITORAMENTO E REVISÃO DO FOMENTO 

 

A última técnica relativa ao planejamento estatal que será abordada diz respeito à 

delimitação de parâmetros de monitoramento e revisão periódicos da política de fomento. 

 

A importância da limitação da política de fomento, com a definição de prazos nos 

quais ocorrerá sua revisão e o procedimento com vistas ao seu aperfeiçoamento, decorre, 

essencialmente, da própria natureza do fomento estatal.  

 

Para tanto, é essencial que seja previamente definido o prazo a partir do qual estará 

extinta a política de fomento (caso seja possível determinar a priori, com precisão, tal 

prazo a partir dos estudos técnicos) ou o período no qual deverá ser realizada uma revisão 

das medidas de fomento escolhidas335. 

 

A definição de prazos atua de forma positiva em ambos os sentidos: do lado da 

Administração é um incentivo para que sejam realizados novos estudos e modificações no 

modelo inicialmente proposto, do lado da sociedade, a fixação de prazos confere maior 

previsibilidade à política, sinalizando aos agentes econômicos que, até aquele 

determinado momento, os termos estruturados serão mantidos, estimulando-se a adesão à 

política336. 

 

No setor de licitações, em que medidas pensadas para privilegiar a eficiência ou 

aprimorar os mecanismos de seleção públicos frequentemente acabam por ser distorcidas 

                                                           
335 Em estudo sobre os resultados decorrentes da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior 

(PITCE), no período de 2003 a 2007, e da Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), entre o 
período de 2001 a 2010, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, concluiu, quanto ao fator 
inovação, que as empresas mais beneficiadas pelas políticas de fomento são aquelas com menor 
potencial inovativo demandando, portanto, uma revisão, por parte do Governo, quanto aos elementos 
previstos na política com relação a esse fator. Vide: SQUEFF, Flávia de Holanda S. O poder de compras 
governamental como instrumento de desenvolvimento tecnológico: o caso brasileiro. In 1922: Texto 
para Discussão. Revista IPEA, Brasília, jan. 2014, p. 52/53. Disponível em: 
<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/2421/1/TD_1922.pdf> Acesso em: 08 mar. 2017. 

336 A esse respeito, Thiago Marrara afirma que o planejamento deve assegurar uma flexibilidade adequada, 
situada entre a proteção mínima aos interesses e expectativas dos agentes por ele afetados e a 
discricionariedade do administrador, o qual se submete às restrições impostas pela teoria da 
autovinculação, proposta por Paulo Modesto. MARRARA, Thiago. A atividade de planejamento na 
Administração Pública: o papel e o conteúdo das normas previstas no anteprojeto da nova lei de 
organização administrativa. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto 
Brasileiro de Direito Público, n. 27, jul./ago./set. 2011, p. 6. Disponível na Internet: 
<http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-27-SETEMBRO-2011-THIAGO-MARRARA.pdf>. 
Acesso em: 06 fev. 2017 
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na prática, se tornando meras etapas adicionais a um procedimento extremamente 

complexo e burocrático, faz-se imprescindível que sejam definidos limites temporais para 

revisitar as propostas inicialmente formuladas e considerar seu nível de eficácia frente às 

demandas do mercado e às experiências licitatórias. 

 

Ainda, na qualidade de medida excepcional, o fomento deve sempre privilegiar a 

adoção de mecanismos que possibilitem o balanceamento entre, de um lado, o menor grau 

de intervenção no domínio econômico possível (e, preferencialmente, também o menor 

dispêndio de recursos públicos), e, de outro, o adequado atingimento da finalidade 

visada337.  

 

Essa análise dos bens jurídicos tutelados pelo Estado na equação do fomento não é, 

porém, estática: ela varia em conformidade com as modificações que se seguem no 

âmbito do mercado e da sociedade. Portanto, necessitam ser continuamente revisitadas, 

adaptando-se os mecanismos inicialmente escolhidos (e, em determinadas ocasiões até os 

substituindo) sempre que se fizer necessário em decorrência de tais variações sociais, 

econômicas e políticas verificadas no decorrer de sua execução. É, em suma, a faceta da 

flexibilidade, essência do planejamento338 e imprescindível para o êxito do fomento, 

conforme ensina Jordana de Pozás: 

 
É menos do que impossível estabelecer um catálogo com as formas pelas quais 
se pode revestir a administração de fomento. Sua característica e sua excelência 
reside, precisamente, na flexibilidade, na adaptação às circunstâncias. 
 
O objetivo perseguido é sempre o mesmo: convencer para que se faça ou omita 
algo. Esse convencimento se efetiva apenas por meios eficazes; mas a seleção 
dos meios não é uma questão de técnica jurídica, mas de experiência, 
intimamente ligada à psicologia coletiva, que muda com o tempo, 
circunstâncias ou sociedade. A técnica jurídico-administrativa, após um estudo 
complexo, poderia estabelecer a lista de meios utilizados para este fim e 
realizar sua caracterização, mas a escolha dos que se deve utilizar é 
propriamente política. [tradução nossa]339. 

                                                           
337 MARQUES NETO, Floriano P. M. Fomento. In KLEIN, Aline L.; MARQUES NETO, Floriano P. de A. 

Funções administrativas do Estado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pp. 405/508, p. 473. 
338 Conforme José Osório do Nascimento Neto, o planejamento da política deve estar constantemente em 

processo de avaliação: “Avalia-se a política pública antes de sua execução, por meio de projeções e 
previsões, durante a execução, com rigorismo técnico que apure a sua efetividade ou não a fim de 
reconduzi-la ao melhor caminho, e após sua execução, como forma de verificar quais ações foram as 
mais relevantes e devem ser repetidas, bem como quais foram deficitárias e devem ser reelaboradas.”. 
NASCIMENTO NETO, José O. do. Políticas públicas e regulação socioambiental: governança, 
estratégias e escolhas públicas: energia e desenvolvimento em pauta. Curitiba: Editora Íthala, 2017, p. 
322. 

339 No original: “Es punto menos que impossible establecer um catálogo de las formas que puede revestir 
la administración de fomento. Su característica y su excelencia radica, precisamente, em la flexibilidad, 
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Para além da estipulação de prazos, deve-se atentar, adicionalmente, para uma 

escolha que se imporá durante a etapa de monitoramento: decidir entre a promoção de um 

método de controle interno, realizado pelos próprios agentes formuladores e condutores 

da política, ou externo, pautado na contratação de especialistas ou na indicação de órgãos 

e entes administrativos, que não tenham participado ou estejam vinculados diretamente à 

política de fomento formulada.  

 

Enquanto a condução de um processo externo tende a trazer maior objetividade e 

isenção340 no levantamento dos resultados, bem como proporcionar maior tecnicidade aos 

estudos promovidos (com a possibilidade de contratação de atores especializados, com 

distintas formações acadêmicas, conforme já mencionado), o seu monitoramento interno, 

além de ser menos custoso, possibilita um acompanhamento mais próximo da execução 

da política e, por consequência, a promoção de ajustes pontuais de forma mais constante e 

facilitada.  

 

Por fim, deve-se atentar para a definição das metas que o fomento se propõe a 

alcançar e as formas pelas quais será verificado se houve ou não tal atingimento. Quanto 

mais claras e detalhadas forem as especificações quanto aos resultados que se pretende 

obter com o fomento, mais diretrizes estarão disponíveis aferir posteriormente sua 

eficácia. Nas palavras de Célia Cunha Mello: “Sobre o desconhecido, nada se pode 

projetar. O que não se compreende com clareza não pode ser planejado. A eficácia do 

planejamento, destarte, pressupõe a completa e clara compreensão da meta 

proposta.”341. 

 

Não se deve confundir, porém, o nível de detalhamento das metas da política com 

aquele atinente à descrição de seus instrumentos. Enquanto as metas devem, 

                                                                                                                                                                             

en la adaptación a las circunstancias. La finalidad perseguida es siempre la misma: convencer para 
que se haga u omita algo. Este convencimento no se logra sino por medios eficaces; pero la selección 
de los medios no es una cuestión de técnica jurídica, sino de experiência, intimamente ligada con la 
psicología colectiva, que cambia con el tiempo, las circunstancias o las gentes. La técnica jurídico-
administrativa, tras un estudio complejo, podría llegar a estabelecer la lista de los medios empleados 
con ese fin y realizar su caracterización, pero la elección de los que deben utilizarse es propriamente 
política.” POZAS, Jordana de. Ensayo de uma Teoria del Fomento em el Derecho Administrativo. 
Revista de Estudios Políticos, Madrid, n. 48, 1949, p. 50. 

340 SECCHI, Leonardo. Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. São Paulo: 
Cengage Learning, 2011,p. 323. 

341 MELLO, Célia Cunha. O fomento da Administração Pública. Belo Horizonte: Del rey, 2003, p. 60.  
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preferencialmente, ser dotadas do máximo possível de clareza e objetividade, de modo 

que o monitoramento posterior tenha parâmetros para aferir os impactos e a justeza de sua 

proposta à realidade concreta das demandas públicas, o detalhamento dos instrumentos 

deverá ser ponderado em conformidade com a extensão e a espécie da política de fomento 

e, por consequência, da necessidade de se conferir maior ou menor discricionariedade ao 

administrador público para decidir e adaptar determinados aspectos de cunho prático342. É 

essencial, no que concerne aos instrumentos da política, que o detalhamento nem seja 

excessivo, a ponto de engessar por completo a política, nem, por outro lado, por demais 

lacunoso, de modo a ocasionar dúvidas quanto aos seus elementos e conferir tamanha 

discricionariedade ao administrador que viole a objetividade da seleção. 

 

Sumarizando, portanto, os pontos de atenção sublinhados neste item, conclui-se que 

o planejamento somente consegue atingir plena e eficazmente seus objetivos de orientar a 

política pública de fomento e a melhor alocação dos recursos públicos, caso seja 

promovida sua avaliação e revisão periódica, a qual deve se embasar, essencialmente: (i) 

na periodicidade estabelecida pela própria política (ou, em sua ausência, atentando-se o 

administrador para que a realize sempre que observado um impacto considerável nas 

circunstâncias que orientaram a política, em atenção às suas características e 

particularidades) e (ii) as metas e objetivos definidos na política os quais servirão de 

parâmetros para mensurar resultados e propor modificações dos rumos adotados. 

 

Vale citar, como um bom precedente nesse sentido, a política das margens de 

preferência. No processo de conversão da medida provisória nº 495/2010 em lei, foi 

inserida nova redação ao parágrafo 6º, do artigo 3º, em que se previu a obrigatoriedade de 

que as margens de preferência definidas pelo Poder Executivo Federal fossem revisadas 

em prazo não superior a 05 (cinco) anos, considerando: (i) a geração do emprego e renda; 

(ii) o efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais; (iii) 

desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país; (iv) o custo adicional dos 

produtos e serviços e (v) a análise retrospectiva dos resultados em sua revisão.  

 

Embora o prazo tenha sido respeitado, os resultados do processo avaliativo, como já 

se ponderou nos itens precedentes, não foi dotado de clareza, o que dificultou a aferição 

                                                           
342 ALENCAR, Letícia O. L. de. A atividade administrativa de fomento e a importância do planejamento. 

Fórum Administrativo, Belo Horizonte, ano 16, n. 182, abr. 2016. 



233 
 

 
 

de seu alinhamento às metas propostas. Observou-se, ainda, uma evidente lacuna no 

procedimento de prorrogação dos quinze decretos que foram submetidos aos estudos. Em 

2015, todos as margens de preferência relativas a tais decretos foram prorrogadas sem 

qualquer modificação quanto às suas características e percentual inicialmente propostos. 

Constata-se, porém, que não houve a exposição (nem no âmbito do relatório de avaliação, 

nem nos demais documentos técnicos da política) dos fundamentos técnicos e 

administrativos que justificaram a renovação de tais margens sem a realização de 

qualquer modificação.  

 

Independentemente de tais falhas verificadas após a realização do processo revisor, 

o exemplo da margem de preferência pode ser considerado um precedente relevante na 

medida em que, além de a lei instituidora ter fornecido parâmetros concretos relativos à 

revisão (quanto ao prazo na qual será realizada e os critérios que deverão ser considerados 

no estudo), sua aplicação prática (ao menos com relação aos decretos prorrogados em 

2015) forneceu importantes subsídios para que os próximos relatórios e o próprio 

processo revisor sejam dotados de maior transparência quanto aos resultados e as 

motivações administrativas.  
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CONCLUSÕES 

 

Para além de suas funções tipicamente direcionadas à seleção da melhor proposta 

com vistas à satisfação de necessidades materiais da Administração Pública, as licitações 

têm sido, cada vez mais, utilizadas sob um viés promocional, orientadas à viabilização de 

políticas públicas. Esse fenômeno é especialmente impulsionado no contexto atual em 

que as licitações adquirem renovada importância com a ampliação das parcerias 

celebradas pelo Estado e a maior contratualização das funções públicas, que se expressam 

na diversificação e na multiplicação dos processos destinados à seleção de agentes 

econômicos. 

 

Com o estudo conduzido, objetivou-se, portanto, delimitar os exatos contornos 

dessa nova faceta das licitações públicas, em seu prisma fomentador, e evidenciar a forma 

pela qual tal mecanismo tem sido estruturado e regulamentado no ordenamento jurídico 

brasileiro. A partir das informações coletadas quanto às políticas de fomento vigentes, à 

interpretação que tem sido conferida pelos órgãos julgadores (aqui compreendida a 

jurisprudência do Poder Judiciário e as decisões dos tribunais de contas) e às concepções 

doutrinárias formuladas no decorrer dos últimos anos foi possível delinear quatro 

principais conclusões, pautadas na estrutura de desenvolvimento de cada um dos 

capítulos. 

 

A primeira conclusão envolve o próprio núcleo duro do presente estudo: consiste 

na constatação de que essa utilização das licitações públicas para privilegiar outros fins 

públicos caracteriza, essencialmente, uma forma de intervenção do Estado no domínio 

econômico, mais especificamente na qualidade de fomento público. 

 

Como visto, o Estado dispõe de distintos instrumentos por meio dos quais poderá 

promover a intervenção no domínio econômico, atentando-se para seu caráter subsidiário, 

já que a livre iniciativa é a regra geral preconizada em nosso ordenamento jurídico. Pode-

se dividi-los em distintas categorias, seja a partir da configuração adotada (mecanismos 

diretos ou indiretos), seja da coercibilidade manejada (mecanismos coercitivos ou não-

coercitivos). O fomento, dentro desse rol interventivo, busca conceder incentivos aos 

agentes privados, para que estes, por sua vez, adotem (ou deixem de adotar) determinadas 



235 
 

 
 

condutas para a viabilização de interesses públicos. O elemento-chave é, portanto, a 

voluntariedade da conduta: o agente econômico é livre para aderir, ou não, ao fomento, 

conforme o entenda atrativo para seus próprios interesses. 

 

A multiplicidade de contratações realizadas diuturnamente pela Administração, 

aliada ao elevado volume de recursos nelas despendidos são fatores que contribuem 

diretamente para que as licitações sejam vistas como importantes mecanismos indutores 

da atuação privada. Embora seja possível a introdução de variáveis de caráter regulatório, 

com o objetivo de fomentar a execução de obrigações legais, a função promocional das 

licitações públicas não pode ser com elas confundida, uma vez que objetiva incentivar 

condutas cuja realização não é determinada, de forma coercitiva, pelo ordenamento 

jurídico. Daí decorre que, embora possua certa similaridade com a regulação em sentido 

estrito, o fomento dela se afasta por constituir um mecanismo de incentivo, destituído de 

coercibilidade. 

 

Ainda como decorrência desta constatação, o fomento licitatório encontrará 

limitação na própria ideia de subsidiariedade, que permeia a atuação do Estado na ordem 

econômica atual. A regra definida constitucionalmente é a da livre iniciativa, devendo a 

intervenção estatal limitar-se a situações delineadas e excepcionais. Por esse motivo, 

exige-se que o fomento esteja necessariamente atrelado a uma finalidade pública, 

constitucionalmente assegurada, e a uma política pública a ele anterior, que defina a 

agenda de interesses prioritários governamentais e as medidas previstas para sua 

viabilização. A vinculação a uma política pública, nesse cenário, atua não apenas para 

acautelar a racional aplicação dos recursos públicos, mas também para evitar 

desequiparações injustificadas.  

 

Em linha com a conclusão anterior, constatou-se igualmente que a referência geral à 

busca do desenvolvimento nacional sustentável, introduzida dentre as finalidades 

licitatórias da Lei nº 8.666/93, não constitui permissivo amplo para a introdução de todo e 

qualquer instrumento de fomento nos processos licitatórios. Como política pública que é, 

o desenvolvimento nacional sustentável contempla finalidades - a viabilização de práticas 

que privilegiam fatores econômicos, sociais e ambientais sob uma tríplice perspectiva – e 

instrumentos próprios, cuja previsão – ainda que na lei geral de licitações -, não afasta a 
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possibilidade de que a licitação esteja permeada em outras políticas públicas, a ela 

interligadas ou não.  

 

A segunda conclusão é de que o fomento, ao ser inserido nas licitações públicas, 

deve atentar-se para algumas particularidades próprias desse tipo de processo 

administrativo, a saber: definir quem é o ente competente para implementá-lo, quais 

diretrizes devem ser observadas na delimitação de seu objeto, quando esse mecanismo 

interventivo poderá ser utilizado e, por fim, as formas por meio das quais se poderá 

concretizá-lo.  

 

A definição de quem poderá implementar o fomento permeia o estudo das 

competências materiais e legislativas previstas pela Constituição Federal. A competência 

material fornece subsídios para verificar os entes aos quais foi atribuída a prestação de um 

determinado serviço ou atividade e, por esse motivo, está atrelada à definição do que será 

objeto do fomento. Já a competência legislativa se perfaz em um cenário dotado de maior 

complexidade. Apesar de a Constituição Federal ter inserido as normas gerais de 

licitações como competência privativa da União, concluiu-se que a matéria tem, em 

essência, natureza de norma concorrente, cabendo, portanto, a complementação dos 

Estados e dos Municípios. A dificuldade que se impõe, então, está em definir o que deve, 

ou não, ter natureza de norma geral no âmbito da Lei nº 8.666/93 – e, portanto, estar 

limitada à regulamentação da União -, uma vez que referida lei estendeu esta natureza a 

todos os seus dispositivos e a jurisprudência, apesar de já ter decidido em algumas 

ocasiões a respeito do tema, pouco esclarece quanto aos critérios que devem ser utilizados 

em tal definição, fatores esses que contribuem para a complexização do tema e o 

desincentivo à formulação de políticas de fomento licitatórias estaduais e municipais. 

 

O objeto do fomento, por sua vez, poderá se relacionar tanto com a figura do 

licitante, com vistas a incentivar que determinadas pessoas jurídicas participem do 

certame, por meio de licitações reservadas ou da definição de critérios específicos de 

habilitação jurídica, quanto com o objeto contratado, estabelecendo requisitos relativos às 

suas características técnicas, físicas ou químicas ou ao seu modo fabricação, produção e 

entrega. Em ambas as situações, porém, deve-se atentar para que: (i) o incentivo proposto 

esteja, de alguma forma, atrelado ao objeto a ser contratado, excetuadas apenas as 

situações expressamente previstas pela Lei nº 8.666/93; (ii) haja justificativa quanto ao 
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critério de discriminação adotado, em atenção ao princípio da isonomia e, por fim, (iii) o 

objeto fomentado esteja em conformidade com as normas constitucionais existentes. 

 

Quanto ao momento no qual se deve fomentar, duas questões foram analisadas sob 

o viés da discricionariedade e vinculação da atuação administrativa. A primeira está 

relacionada com a inclusão do desenvolvimento nacional sustentável dentre as finalidades 

da licitação, ao lado da isonomia e da proposta mais vantajosa, fato que originou a defesa 

por parte da doutrina nacional de seu caráter mandatório, expressando verdadeiro dever 

jurídico a ser observado pelo administrador em toda e qualquer licitação realizada. 

Ocorre, porém, que o desenvolvimento nacional sustentável, como visto acima, é uma das 

políticas públicas instituídas pelo Estado, contemplando, por consequência, apenas uma 

das variáveis a ser considerada na identificação da proposta mais vantajosa. Caberá, nesse 

cenário, ao administrador promover o adequado equilíbrio, no processo de elaboração dos 

documentos licitatórios e na posterior concepção de vantajosidade, das variantes 

econômicas e dos demais fatores de fomento (aqui incluído o do desenvolvimento 

nacional sustentável), abrangidos no processo licitatório.  

 

Quanto às demais políticas públicas, deverá ser feita uma análise pontual quanto à 

forma pela qual foi estruturado cada instrumento de fomento. A depender do interesse a 

ser tutelado, em alguns casos, haverá a necessidade de impor a vinculação do 

administrador à sua realização, sob pena de inviabilidade da própria política e, em outros, 

outorgar-se-á maior discricionariedade para que aplicação seja realizada em 

conformidade com o planejamento do ente. Não há resposta única: o grau de vinculação 

deverá ser definido pelo próprio legislador, de acordo com objetivos pretendidos. 

 

Por fim, concluiu-se, quanto ao modo de implementação do fomento, que a 

introdução desse viés fomentador não desvirtua as finalidades tradicionais de busca pela 

proposta mais vantajosa e garantia do princípio da isonomia, que regem as licitações 

públicas; ao revés confere-se novos significados à concretização de tais finalidades. 

 

Por um lado, tem-se o princípio da isonomia que, para além de sua interpretação 

sob um viés formal, consistente em garantir oportunidades igualitárias a todos aqueles 

interessados em contratar com a Administração, passa a ser interpretado também em seu 

aspecto material, objetivando mitigar, ou, ao menos reduzir, uma situação de 
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desequiparação efetiva e real entre os setores e agentes do mercado. Concedem-se, 

portanto, por meio dos instrumentos licitatórios, mais oportunidades para que tais agentes 

possam acessar as contratações públicas. 

 

Por outro lado, tem-se a busca pela proposta mais vantajosa que foi historicamente 

atrelada à ideia de menor preço, decorrente, sobretudo, dos antecedentes normativos em 

matéria de licitações públicas e da preocupação crescente com os gastos públicos e os 

desvios decorrentes de uma eventual atuação negligente do administrador. Essa 

concepção tradicional de vantajosidade é, porém, gradativamente abandonada e 

substituída em um contexto no qual se busca, além da economicidade das propostas, a 

alocação ótima dos recursos públicos, com um enfoque direcionado para os resultados e 

para a viabilização de necessidades públicas outras além daquelas objetivadas com a 

contratação. O fomento, nesse contexto, se atrela a essa nova concepção e se insere nas 

variáveis que deverão ser ponderadas pelo administrador em seu julgamento da 

contratação mais vantajosa. 

 

A terceira conclusão é de que, apesar da inexistência de um marco regulatório 

acerca do tema, o processo licitatório contempla uma miríade de alternativas a partir das 

quais o fomento pode se viabilizar.  

 

Em alguns casos – como o afastamento da licitação ou a modificação formal de 

aspectos procedimentais previstos em lei – demandar-se-á a edição de lei em sentido 

estrito para sua promoção. Em outros, porém, o próprio regramento atual já confere 

condições para o fomento seja inserido nas licitações públicas, como é o caso das 

certificações e dos parâmetros objetivos de julgamento. Independentemente da 

formalidade exigida para sua materialização, o processo licitatório permite, em suma, que 

o fomento adquira diversificados contornos em todas as suas etapas, desde o momento 

decisório administrativo, podendo afastar o dever de licitar, restringir a participação de 

interessados ou definir o objeto de modo a privilegiar determinados setores ou agentes, 

até no decorrer procedimental, nas etapas de habilitação e julgamento de propostas. 

 

Trata-se, portanto, de um mecanismo que, embora esteja em ascendente exposição e 

aplicação pela Administração Pública, tem ainda um grande potencial de uso inexplorado.  
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Por fim, a quarta e última conclusão está fundamentada na confirmação de que o 

fomento licitatório, tal como qualquer outro mecanismo público de intervenção, tende a 

apresentar desafios e riscos relativos ao seu uso inadequado, os quais poderão acabar por 

descaracterizar sua finalidade e impactar de forma negativa o setor que se objetivava 

fomentar.  

 

A identificação dos desafios que se inserem neste contexto do fomento licitatório é 

de fundamental relevância para revisitar as práticas atuais e propor técnicas que possam 

auxiliar no aprimoramento e melhor compreensão de tais funções da licitação.  

 

De um modo geral, pode-se agrupar os desafios delineados nesta pesquisa em dois 

principais grupos: (a) aqueles que se impõem ao formulador da política pública, 

relacionados tanto à fase de sua formulação, decorrentes das dificuldades na análise das 

alternativas existentes e na tomada de decisões (pautadas por um padrão de decisões 

historicamente desvinculado de planejamento e de entraves relativos à conjugação de 

dados, escassez de prazos e recursos e o despreparo do corpo técnico), e à sua fase 

executória, vinculada essencialmente à falta de acompanhamento e de revisão das 

políticas públicas, o que acarreta distorções em sua aplicação, o mau uso dos recursos 

disponibilizados e a perpetuação indefinida das políticas de fomento concebidas; (b) 

aqueles vinculados ao processo licitatório propriamente dito, materializados na inserção 

dos custos de introdução do fomento, que poderão impactar diretamente aos licitantes (ao 

adaptar as práticas empresariais a uma determinada exigência de fomento) e à 

Administração Pública, que deverá ponderar o fator econômico às demais variáveis 

sociais e ambientais na concepção de vantajosidade e aplicá-las na lógica do orçamento 

público; no risco de burocratização excessiva do processo, na medida em que, mesmo 

quando acarreta uma facilitação procedimental, o fomento tende a incorporar novas regras 

e exigências formais a serem observadas pelo administrador, e, por fim, nas adversidades 

inerentes à corrupção e às fraudes, cujo risco de ocorrência, já existente nos contratos 

administrativos em geral, tende a ser ampliado em um contexto no qual se objetiva 

justamente privilegiar determinados competidores em detrimento dos demais. 

 

Não se objetivou esgotar o tema, cuja constante evolução demanda, também, uma 

revisitação contínua das conclusões identificadas. 
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Apesar disso, verificou-se que todos os desafios têm um ponto em comum: a 

ausência de um processo efetivo de planejamento no que concerne à sua estruturação e 

posterior acompanhamento. Embora cada política pública possua seus riscos específicos e 

demande uma análise particularizada, de modo a buscar as formas de aprimoramento 

individualizado, a proposta de inserir técnicas de planejamento estatal concede 

importantes bases para a promoção dessa posterior investigação com relação a cada uma 

das políticas.  

 

Observa-se que as licitações públicas, em seu prisma fomentador, estão longe de 

atingir sua plena maturidade e excelência. Porém, é somente a partir de tais experiências 

práticas e de mudanças pontuais na forma pela qual tais políticas são encaradas e 

arquitetadas pela Administração que será possível impulsionarmos a viabilização de tais 

objetivos públicos, de forma mais bem estruturada e eficiente. 
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