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Introdução 
Em agosto de 2012 o governo brasileiro lançou o Programa Estratégico de Software e 
Serviços de Tecnologia da Informação (TI Maior), apresentando a CerTICs como um 
instrumento de certificação que visa credenciar e diferenciar softwares e serviços 
associados para que as empresas fornecedoras participem dos processos licitatórios 
aproveitando margem de preferência1. Apostando no empreendedorismo no setor de TI, 
o objetivo desse programa é alavancar três eixos estruturantes para o desenvolvimento 
sustentável do país: "a autonomia tecnológica, o potencial de inovação e a geração de 
negócios com base em conhecimento.”. 2  

Tal objetivo é louvável e muito necessário, visto que o mercado brasileiro de software e 
serviços de TI vem crescendo a taxas médias de 8% ao ano, e já representa o maior 
mercado da América Latina e o décimo no ranking mundial,  movimentando cerca de 
US$ 19 bilhões3 e gerando 600 mil empregos diretos. Não obstante, alguns aspectos da 
proposta do governo precisam ser revistos sob pena de comprometer os objetivos do 
programa, especialmente no que se refere à possibilidade de exclusão das micro e 
pequenas empresas, que possuem grande potencial de inovação, de geração de negócios 
e postos de trabalho, o que acabaria minimizando os ganhos para o setor de TI e 
representando ainda mais custos para o governo.   

Visando participar da consulta pública referente à metodologia da CerTICs, a Frente 
Nacional das entidades de TI – FNTI4 elaborou este documento trazendo uma proposta 
alternativa que se aproxime mais da realidade do setor de TI, simplificando e barateando 
o processo de certificação de modo a beneficiar um maior número de empresas. 

 

                                                 

1 A margem de preferência para produtos e servi ços resultantes de desenvolvimento dentro do país está 
prevista na Lei 8.666/93, e é calculada sobre o preço dos produtos e serviços estrangei ros, neste caso, 
estabelece-se uma margem de “ preferência normal” (Inciso I, do art. 2º, do Decreto 7.546/2011), podendo 
também ser fornecida uma margem de “ preferência adicional”, com percentuais de at é 25%, para 
produtos e serviços nacionais que apresentem inovação t ecnológica (Inciso II, do art. 2º, do Decreto 
7.546/2011). 
2 <http://www.certics.cti.gov.br/certics.html> 
3 É importante lembrar que o tamanho do mercado brasileiro se situa numa faixa ent re U$ 19 e 22 Bi 
(dependendo da font e). 
4 Formada pela Associação Brasileira das  Empresas de Software (ABES), Associação para a Promoção 
da Excel ência do Software Brasileiro (SOFTEX), Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da 
Informação (Assespro), Federação Nacional da Informática (Fenainfo) e Associação de Usuários de 
Informática e Telecomunicações (Sucesu). 
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CAPÍTULO I 

Panorama da Indústria Brasileira de Software e Serviços de TI (IBSS) 

  
Neste capítulo procura-se dimensionar o mercado brasileiro de desenvolvimento de 
softwares e serviços trazendo dados sobre o número de empresas e de pessoas ocupadas, 
receita líquida, estimativas de crescimento e de investimento do setor público. Por fim, 
são analisados os impactos que a criação de uma margem de preferência para as 
compras públicas pode ter sobre o setor de TI. 

 

O mercado de software e serviços de TI no Brasil  
  

Em 2012 o Observatório SOFTEX lançou o segundo volume da publicação Software e 
Serviços de TI: A Indústria Brasileira em Perspectiva5, trazendo informações confiáveis 
e detalhadas sobre a Indústria Brasileira de Software e Serviços de TI (IBSS).6 
Trabalhando com uma série histórica iniciada em 2003, a SOFTEX traz dados concretos 
e realiza estimativas para o crescimento do setor até 2014.  

Segundo o estudo, existem hoje pouco mais de 73 mil empresas desenvolvedoras de 
software e serviços no Brasil. A figura 1 mostra que, mantida a taxa média de 
crescimento em 4,3% ao ano, esse número pode chegar a 80 mil em 2014. 

 

 

 

 

                                                 

5 Disponível em: <http://www.mbi.com.br/mbi/biblioteca/papers/2012-06-soft ex-industria-software-ti-
perspectiva-volume-2/> Acesso em: 26.nov.2012. 
6 A SOFTEX utiliza a Classi ficação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE) e permite a 
comparação com outros  países cujas metodologias também estejam baseadas no padrão internacional  
ISIC (International Standard Industry Classification), como é o caso da OECD (Organisation for 
Economic Co-operation and Development) e da Eurostat (Gabinete de Estatísticas da União Européia).  
Além disso, trabalha em parceri a com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) obtendo 
cruzamentos de diversas pesquisas  provenientes desta instituição, bem como utiliza bases do Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE), RAIS, Raismigra e CAGED, garantindo um material bastante consistente 
para mapear e monitorar o mercado formal de trabalho na IBSS. 
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Figura 1 – Número de empresas da IBSS – Brasil, período 2003-2009 e estimativas 
período 2010-2014  

Fonte: Observatório SOFTEX, a partir de tabelas especiais da Pesquisa Anual de Serviços/Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (PAS/IBGE), Diretoriade Pesquisas/Coordenação de Serviços e 
Comércio, anos diversos.  

Uma das características mais marcantes do mercado brasileiro de TI é a alta 
concentração de micro e pequenas empresas, muitas vezes com apenas um sócio e 
pouca estrutura empresarial para prestar serviços. A figura 2 mostra que 96% das 
empresas da IBSS são compostas de até 19 pessoas ocupadas (PO), enquanto aquelas 
que possuem 100 ou mais POs, embora concentrem mais de 50% da receita líquida 
total, não chegam a representar 0,5% das empresas da IBSS. 

Figura 2 – Distribuição percentual do número de empresas da IBSS, considerando 
faixas do pessoal ocupado – Brasil, 2009 

Fonte: Estimativa do Observatório SOFTEX, a partir de tabelas especiais da PAS/IBGE, Diretoria de 
Pesquisas/Coordenação de Serviços e Comércio, 2009. 
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A taxa média de crescimento para PO na IBSS foi de mais de 10% entre 2003 e 2009, 
com estimativas de que quase 600 mil pessoas, entre sócios e empregados, estejam 
trabalhando nessas empresas em 2012, e pouco mais de 720 mil em 2014.   

  

Figura 3 - Número de pessoas ocupadas na IBSS – Brasil, período 2003-2009 e 
estimativas 2010-2014 

Fonte: Observatório SOFTEX, a partir de tabelas especiais da PAS/IBGE, Diretoria de 
Pesquisas/Coordenação de Serviços e Comércio, anos diversos  

 

O faturamento do mercado brasileiro de software e serviços chegou a US$ 21,4 bilhões 
em 2011, incluindo as exportações, avaliadas em U$ 1,9 bilhão. Desse total, US$ 6,3 
bilhões são provenientes do segmento de software e US$ 15,1 bilhões vêm dos serviços 
de TI, representando um crescimento de 12,6% em relação a 2010.  

Esses dados são resultados de estudos realizados pela ABES7 que, juntamente com o 
IDC, desde 2005, monitoram e apresentam tendências para o mercado de software e 
serviços.  

A figura 4 mostra a evolução desses dois segmentos desde 2004, apresentando taxas de 
crescimento de dois dígitos, exceto em 2009, cujo índice de 2,4% reflete a crise 
econômica mundial, mas já em 2010 o setor se recupera e apresenta uma elevação da 
ordem de 23,9%, continuando com a tendência positiva em 2011.  

 

                                                 

7 ABES – Associação Brasileira das Empresas de Software (2012) Mercado Brasileiro de Software: 
panorama e tendências. São Paulo: junho/2011. Disponível em: <http://www.abessoftware.com.br/dados-
do-setor/dados-2011> Acesso em: 29.nov.2012. 
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Figura 4 – Indicadores de Mercado e Evolução 2004-2011 (US$ bilhões) 

 
 

Fonte: ABES - Mercado Brasileiro de Software: panorama e tendências, 2012  

 

Segundo o relatório da ABES (2012), apesar das turbulências que afetaram a economia 
global em meados de 2008, o mercado brasileiro de software conseguiu manter a 12ª 
posição no ranking mundial nos anos de 2008 e 2009, e hoje já está em 10º lugar com 
um mercado interno de U$ 19,5 bilhões, e representa 52% do mercado total da América 
Latina.  

Figura 5 - Ranking mundial de software e serviços – Em US$ bilhões* 

 

 
 
Fonte: IDC Wordwide Black Book, Q4, 2011   
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Não obstante os bons resultados do setor, o relatório da ABES (2012) chama a atenção 
para o que chamou de “risco de colonização tecnológica do Brasil”, já que apenas 20% 
dos softwares são desenvolvidos no país, enquanto 78% são importados, como podemos 
verificar na tabela abaixo. 

Tabela 1 – Principais indicadores do mercado brasileiro de software e serviços – 
2011 (US$) bilhões 

 

O déficit da balança comercial do segmento de software e serviços ultrapassou os 
US$ 3,0 bilhões em 2011, já que não consegue atender a demanda interna com soluções 
inovativas que possam competir com os aplicativos e serviços estrangeiros. Nesse 
sentido, pode-se inferir que o crescimento do setor acima de 20% está sendo realizado a 
partir de pouco investimento em P&D, e baixo índice de empresas que realmente 
inovam.  

 

Fonte: ABES – Mercado Brasileiro de Software: panorama e tendências, 2012 
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O censo do Setor de TI realizado pela Assespro Nacional no primeiro semestre de 20128 
mostra que a maior parte das empresas pesquisadas apresenta uma alta inovação 
mercadológica (82,3%), ou seja, a empresa disponibiliza software/serviços  com 
características inovadoras para os clientes que não dispunham deles anteriormente.  

Figura 6 – Inovação de mercado nas empresas brasileiras 

Al ta  (Concorda)
82,3%

Int erm ediá ri a
12,4%B aix a  

(D iscorda )
5,3%

Fonte:  Censo Assespro, 2012. 
 

A figura 7 mostra que a inovação mercadológica não está sendo acompanhada de uma 
inovação evolutiva, definida como aquela feita a partir de investimentos em P&D com 
fins de diferenciar-se da concorrência. Vemos uma distribuição mais equilibrada entre 
alta inovação evolutiva (59,2%), inovação intermediária (21,6%) e baixo grau desse tipo 
de inovação (19,2%). 

 

 

 

 

Figura 7 – Inovação e volutiva nas empresas brasileiras 
                                                 

8 O censo foi realizado com base em 285 questionários validados no período de maio a julho de 2012, 
tendo a participação de empresas  de todo o país. O questionário est á disponível em:  
<http://assespro.org.br/files/assespro/biblioteca/dados-mercado/Censo-Assespro-do-Setor-de-TI-2012-
Download.pdf>  Acesso em 01.dez.2012. 
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Alta (Concorda)
59,2%

Intermediária
21,6%

Baixa 
(Discorda)

19,1%

Fonte: Censo Assespro, 2012.  
 
Se a inovação com investimentos em P&D já estava fraca com relação à inovação 
meramente mercadológica, vemos que a inovação denominada de ‘agressiva’, aquela 
que além dos investimentos na diferenciação dos produtos ainda cria barreiras  para 
potenciais concorrentes, (seja p.ex. através de patentes ou de conhecimento exclusivo), 
cai para 34%, o que indica que o conjunto de empresas nacionais que realmente inovam 
ainda é pequeno.  

Figura 8 – Inovação agressiva nas empresas brasileiras 

Baixa 
(Discorda)

38,0%

Alta (Concorda)
34,4%

Intermediária
27,5%

 Fonte: Censo Assespro, 2012.  
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Investimentos do Setor Público 

 
 
A participação do setor público federal como cliente dessas empresas é maior quando se 
trata de inovação evolutiva, e bem mais fraca quando se trata de inovação agressiva, ou 
seja, o setor público é um dos que menos compra de empresas que realmente inovam, já 
que ele desenvolve internamente todos aqueles projetos tecnológicos que são 
considerados estratégicos9.  

Segundo estudos10 realizados pela Softex desde 2004, um dos grandes problemas 
percebidos nas compras em âmbito federal11 é a concentração em poucas empresas 
favorecidas. Em 2006, dos R$ 1,1 bilhão que o governo gastou em Consultoria em TI, 
98% ficaram com as doze principais favorecidas, sendo que mais de 90% desses 
recursos foram direcionados a duas grandes empresas públicas - Serviço Federal de 
Processamento de Dados (Serpro) e Empresa de Tecnologia e Informações da 
Previdência Social (Dataprev). 

O mesmo aconteceu com as atividades de suporte técnico, manutenção e outros serviços 
em TI, que vendeu para o governo o equivalente a R$ 278,8 milhões, tendo 86,6% dos 
recursos destinados às doze principais empresas, concentrando 72,2% nas quatro 
primeiras do ranking.  

As atividades de desenvolvimento de programas de computador sob encomenda reuniu 
92,3% dos R$ 241,1 milhões investimentos públicos nas doze principais fornecedoras, 
especialmente nas empresas CTIS Tecnologia e Datamec, ambas são sociedades 
anônimas, sendo que a primeira é formada por capital nacional e, a segunda, 
inicialmente controlada pela União e vinculada à Caixa Econômica Federal,  
encontrando-se atualmente sob controle acionário da Unisys. 

                                                 
9 Nos termos do Art. 67º da lei 12.249/2010 (que modi ficou a chamada Lei do Serpro – Lei 5.615/1970) 
que dispensa de licitação os servi ços de TI prestados pelo Serpro no âmbito de todo o Governo Federal. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12249.htm> Acesso em 
07.dez.2012.  
10 Os dados foram obtidos através do Portal da Transparência e  podem ser consultados nas publicações 
de 2009 e 2012. Disponível no site: <http://www.softex.br/observatoriosoftex/_home/default.asp>  
Acesso em 01.dez.2012. 
11 É provável que essa concentração ocorra também nos Estados e municípios, porém não foi possível 
reunir dados que fundamentassem essa afirmativa.  
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Com montantes mais modestos, as atividades de tratamento de dados, provedores de 
serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet (R$ 24,8 milhões); e as 
atividades de desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 
customizáveis (R$ 10,4 milhões), também seguiram na mesma linha de favorecimento 
de poucas empresas.  

A tabela 2 mostra o ranking geral das fornecedoras de software e serviços de TI no ano 
de 2006: 

Tabela 2 – Ranking das 12 principais empresas favorecidas por aplicações diretas 
do governo federal – ativ. 6202, 6203, 6204, 6209, 6311 e 6319 – Brasil, período 
2004 a 2008 

Valores incluem as várias unidades locais das empresas beneficiadas com compras governamentais. 
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir de dados do site www.portaldatransparencia.gov.br 
(consulta outubro 2008 e fevereiro 2009).  

O favorecimento de poucas empresas se repete para os anos de 2004 e 2005, mas com 
uma tendência de diminuição da concentração nas quatro, oito e doze primeiras 
colocadas do ranking em todas as atividades em 2007 e 2008. 

Em 2011 a canalização dos recursos para as empresas públicas já se encontram em 
patamares mais baixos, caindo para 47,2%, o que já é um avanço significativo. No 
entanto ainda há poucas empresas favorecidas pelo processo de compras 
governamentais já que as 12 principais fornecedoras somam quase 70% dos recursos. 



                    
 

14 
 

Tabela 3 – Compras públicas: 12 principais favorecidas, 2011 

 
Fonte: Softex, 2012. Disponível em 
http://softex.w3pro.com.br/linkspdf/COMPRASPUBLICAS_VIRGINIADURATE.pdf  

 
 
As atividades de consultoria em TI ainda são as que mais vendem para o governo 
(R$ 1,6 bilhões), mas podemos perceber que ao longo dos anos há um aumento da 
participação das empresas de desenvolvimento de software sob encomenda (R$ 616,4 
milhões) e suporte técnico (R$ 407,8 milhões). Vê-se ainda que o governo compra 
pouco de empresas de software não customizável (R$ 112,2 milhões) ou customizável 
(R$ 33,2 milhões). As atividades de Portais, provedores de conteúdo e serviços de 
informação para a internet têm a maior concentração de recursos governamentais nas 
4,8 e 12 principais fornecedoras, chegando a 97,4% na R12. 
 

Figura 9 - Compras governamentais por atividade e participação das 4, 8 e 12 
principais fornecedoras 
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Fonte: Dados retirados da apresentação da Softex, 2012. Disponível em 
http://softex.w3pro.com.br/linkspdf/COMPRASPUBLICAS_VIRGINIADURATE.pdf 

 

 

 

A partir dos dados apresentados, pode-se concluir que as compras governamentais estão 
concentradas em poucas empresas favorecidas. Apesar de ter sido um mecanismo 
importante de apoio a essas empresas, a participação do governo como cliente 
representa pouco no total da receita bruta de IBSS, conforme é possível verificar na 
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tabela abaixo, essa participação não ultrapassou 5,7% entre 2007 e 2009. Essa situação é 
ainda pior quando se trata de software customizável, cuja participação do governo 
representa apenas 0,1% de sua receita bruta.   

Tabela 4 – Compras do governo de empresas da IBSS, por atividade principal 

Fonte: Softex,  2012. Disponível em: 
http://softex.w3pro.com.br/linkspdf/COMPRASPUBLICAS_VIRGINIADURATE.pdf  
 
 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 – Compras do governo na receita bruta da IBSS 20 ou mais PO, por 
atividade, 2007-2009 
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Fonte: Softex, 2012. 
http://softex.w3pro.com.br/linkspdf/COMPRASPUBLICAS_VIRGINIADURATE.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A única fonte de informação que conseguimos identificar que relaciona as compras 
públicas com a inovação, em todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal), 
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é o já citado Censo da Assespro do Setor de TI. Além de avaliar o tipo de inovação 
praticado pelas empresas, foi apurada informação sobre os principais clientes das 
empresas (representados pelos setores da economia que respondem por 33% ou mais do 
faturamento de cada empresa). 

Figura 10 - Atividades Econômicas que representam um terço do faturamento 

42,8%

36,1%

34,7%

27,0%

18,6%

14,0%

10,9%

3,2%

2,8%

Serviços

Atacado e Varejo

Indústria da Construção e
Transformação

Setor Público

Setor Financeiro

Tecnologia da Inf ormação

Infra-Estrutura

Setor Primário

Profissionais Liberais/Pessoas
Físicas

 

 

Esses dados revelam que o Setor Público é o quarto mais importante, em número de 
empresas que o atendem, em toda a economia. Ainda, ao comparar esses dados com o 
porte das empresas, revela-se que o Setor Público encontra-se na média de todos os 
setores da economia, distribuindo suas compras por empresas de todos os portes. 
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Figura 11 - Atividades econômicas que representam 1/3 do faturamento x Porte da 
empresa 

5 0,0 % 5 0,0 %

32 ,5% 42 ,5% 2 0,0 % 5 ,0 %

2 9,1 % 48 ,5% 21 ,4% 1 ,0%
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1 4 ,3 % 39 ,0% 40 ,3% 6,5 %

1 2 ,9 % 38 ,7% 4 1 ,9 % 6 ,5 %

1 1,1% 5 5,6 % 33 ,3%

9,1 % 5 6,6% 3 4,3 %

1,9 % 20 ,8% 67 ,9% 9,4 %

P rofission ais
Liberais/P essoas Fís icas

T ecno logia da I nformação

Atacad o e Varejo

Serviços

Setor Pú blico

In fra-Estru tu ra

Setor Prim ário

In dústria d a Con strução e
Transformação

S eto r Fin anceiro

Micro -E mpresa Empresa de  Pe queno Por te E mpresa  de Por te  Mé dio Grande Empresa  

 

Quando estes dados são cruzados com as informações sobre os tipos de inovação 
praticados pelas empresas, os resultados obtidos para a inovação de mercado, na 
próxima Figura, revelam que o setor público perde uma posição no ranking dos setores 
em relação a distribuição anterior. 
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Figura 12 - Inovação de Mercado x Principais Atividades Econômicas dos Clientes 

100,0%

93,5% 6,5%
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Alta (Concorda) Intermediária Baixa (Discorda)  

Repetindo-se a mesma análise para a inovação evolutiva, o Setor Público retoma sua 
posição na média dos demais, embora com percentuais mais baixos. 

Figura 13 - Inovação Evolutiva x Principais Atividades Econômicas dos Clientes 
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Finalmente, ao avaliar a inovação agressiva, o Setor Público acaba ficando entre os três 
setores da economia que menos compram das empresas que mais praticam esse tipo de 
inovação.  

Figura 14 - Inovação Agressiva x Principais Atividades Econômicas dos Clientes 

60,0% 20,0% 20,0%

56,7% 23,3% 20,0%

55,6% 22,2% 22,2%

41,5% 30,2% 28,3%

38,5% 25,6% 35,9%

36,4% 31,4% 32,2%

32,9% 27,4% 39,7%

24,2% 36,4% 39,4%

23,7% 21,6% 54,6%
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Infra-Estrutura

Setor Primário

Setor Financeiro

Tecnologia da Informação

Serviços

Setor Público
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Alta (Concorda) Intermediária Baixa (Discorda)
 

Este dado confirma numericamente a realidade conhecida pelo Setor de TI: os governos 
não estão interessados em comprar produtos realmente inovadores. 
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CAPÍTULO 2 

Proposta da FNTI diante da CerTICs 
 

Neste capítulo a FNTI apresenta uma proposta alternativa ao modelo de certificação 
CerTICs que o governo pretende implementar pelo Programa Estratégico de Software e 
Serviços de Tecnologia da Informação (TI Maior). Essa certificação tem como objetivo 
atestar junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) o 
desenvolvimento local e inovação de produtos tecnológicos em atendimento ao art. 6º 
do Decreto 7174/2010 que regulamenta a contratação de bens e serviços de informática 
pelo governo12.  

A metodologia originalmente proposta13 pretende avaliar softwares e seus serviços 
associados de forma a credenciar as empresas interessadas a participarem de processos 
de licitação com direito a uma margem de preferência. Seu modelo de referência está 
estruturado em quatro camadas hierárquicas: 1) A verificação de desenvolvimento 
tecnológico e inovação realizados no país; 2) A avaliação de cinco áreas de 
competências (Desenvolvimento; Gestão de Tecnologia; Gestão de Negócios; Gestão de 
Parcerias e Alianças; e Gestão de Pessoas, Processos e Conhecimento); 3) Cinco 
conjuntos de Resultados Esperados relacionado às cinco áreas de competência citadas; 
4) Orientações e Indicadores que detalham os resultados esperados.  

O processo é realizado em cinco fases sequenciais: exploração, preparação, visita, 
validação e conclusão da avaliação, e é todo realizado no âmbito do governo. Desse 
modo, a avaliação é realizada pelo Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer 
(CTI) e a certificação é emitida pelo MCTI por meio da Secretaria de Política da 
Informática (SEPIN).  

A proposta alternativa aqui apresentada pela FNTI pretende aproveitar os aspectos mais 
positivos dessa metodologia, visto que foi elaborada por uma rede de profissionais 
especializados que trabalharam de forma séria para sistematizar o processo. Não 
obstante, as entidades representativas que compõem a FNTI entendem que é preciso 
levar em conta um panorama mais realista do Setor que, como vimos no capítulo 
anterior, tem apresentado um ótimo desempenho nos últimos anos, a despeito de não 
receber o devido incentivo no que se refere às compras governamentais, centralizadas 

                                                 

12 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7174.htm> 
13 Metodologia completa disponível em: 
<http://www.certics.cti.gov.br/downloads/MetodologiaCERTICS_20ago2012_v1.pdf> 
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em poucas empresas de médio e grande porte, especialmente nas próprias empresas 
públicas conforme vimos nos dados expostos no Capítulo 1.  

Nesse contexto, a metodologia de certificação da CerTICs acaba não levando em conta 
que seu modelo constituído por camadas de competência, tal como se apresenta, 
inviabiliza a participação da maioria das empresas que compõem o mercado brasileiro 
de software e serviços, formado em mais de 90% por micro e pequenas empresas, 
especialmente pelas startups, empresas de pequeno porte, geralmente criadas a partir de 
ideias inovadoras mas com baixo custo de manutenção, e que dificilmente conseguirá 
atender alguns critérios da CerTICs, como aqueles relacionados à gestão de parcerias e 
alianças.  

Desse modo, as entidades que compõem a FNTI acreditam que não basta criar um 
instrumento de certificação padronizado para todas as empresas, há que se levar em 
conta suas características específicas e o seu potencial para gerar valor agregado e 
implementar inovações, sob pena de gerar apenas mais burocracia e custos para essas 
empresas sem, contudo, aumentar suas vantagens  competitivas, e muito menos ajudar 
no desenvolvimento sustentável do país. 

 
Da forma como se encontra elaborada, além de excluir as startups e a maioria das 
empresas que realmente precisam de incentivo para inovar, essa metodologia representa 
um gasto desnecessário de recursos humanos e financeiros, já que temos entidades 
representativas atuando intensivamente junto a esse setor com o objetivo de ajudá-lo a 
desenvolver seu potencial inovativo de maneira sustentável e competitiva, gerando 
riqueza e postos de trabalho, e levando o Brasil a uma participação cada vez maior no 
mercado global. 
 
Para compor esta contraproposta, as entidades da FNTI partiram de alguns pressupostos 
básicos, como:  

 
 A simplificação do processo de certificação tornando-o mais acessível a 

empresas de todos os tamanhos, especialmente em atenção ao objetivo de 
fomentar as micro e pequenas empresas nacionais a realizarem inovação 
tecnológica em seus produtos; 
 

 A participação das entidades representativas de classe, gerando uma capilaridade 
essencial no atendimento às empresas, especialmente em um primeiro momento, 
quando poderá surgir uma demanda maior; 
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 O aproveitamento das certificações de processos e documentação que as 
empresas já possuírem; 
 

 A criação de um sistema de pontuação que torne mais transparentes os critérios 
que identificam as empresas de TI participantes do processo de compras 
governamentais.  
 
 

Quesitos para a identificação da produção local 
 

O atestado de origem nacional é obrigatório para a participação das empresas nos 
processos de compras governamentais com benefício de margem de preferência (§ 5º do 
art. 3º da lei nº 8.666/93). A proposta aqui apresentada sugere que este atestado seja 
emitido pelas entidades representativas do setor de TI segundo o disposto na Tabela de 
Pontuação para Margem de Preferência com comprovação de produção nacional 
apresentada a seguir. 
 
Para emitir o atestado de que a empresa desenvolve produtos e serviços em território 
nacional, a entidade de classe examinará a documentação que obedeça a alguns dos 
seguintes quesitos: 

 

  Declaração de cumprimento das regras de origem do representante legal de 
empresa constituída em território nacional, que comprovam que o programa de 
computador em questão atende aos requisitos do artigo 3 parágrafo V da Lei 
8.666/93. Esta declaração não vale pontos, mas será obrigatória para todas as  
empresas, independente do cumprimento dos demais quesitos mencionados na 
tabela, e deverá ser preenchida e enviada a uma das entidades representativas.  
 
  Certificação ISO 9000 - A utilização do certificado ISO 9000 comprova 
atendimento das normas técnicas brasileiras, conforme exigência do § 5º do artigo 
3º da Lei 8.666/93. Vale 1,0 ponto. 
 
  Carta declaratória de cliente indicando que adquiriu ou avaliou o produto de 
software. Esta carta deverá ser escrita por clientes da empresa interessada como 
forma de recomendação do produto adquirido. Serão aceitas no máximo três 
cartas, com validade de 0,5 pontos cada uma.  
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  Documentação técnica em português (Requisitos, arquitetura e/ou modelagem 
de base de dados). Documentação gerada no processo de desenvolvimento, 
implementação e avaliação do produto, visando assegurar que o mesmo tenha sido 
produzido para o cliente nacional. Vale 1,0 ponto. Caso conste aprovação formal 
do cliente, essa documentação valerá 1,5 pontos.  
 
  Código fonte depositado junto a terceiros, comprovado por meio de cláusula 
contratual ou documento de registro emitido pelo cliente, valerá 1,0 ponto. 
 
  Produto cadastrado para venda por meio do Cartão BNDES. O processo de 
cadastro de produtos para serem adquiridos com cartão BNDES impõe regras de 
origem bem definidas que podem comprovar com eficácia o desenvolvimento 
dentro do território nacional. Vale 1,0 ponto. 
 
  Declaração RAIS detalhando as ocupações em desenvolvimento de software. O 
preenchimento da declaração RAIS – Relação Anual de Informações Sociais  
possibilita a disponibilização de informações que envolvem os trabalhadores  
ocupados na empresa, logo, é fonte de dados que comprovam o estabelecimento 
de equipes de desenvolvedores no país. Vale 1,0 ponto. 
 
  URL de currículo publicado no sistema Lattes, indicando vínculo com a 
empresa e conhecimento/experiência relacionados a TI. Este item é focado na 
equipe desenvolvedora que, por meio de sua experiência profissional, pode atestar 
participação no desenvolvimento de produtos e serviços para a empresa. Serão 
aceitas no máximo três URL’s, com validade de 0,5 pontos cada.  
 
 Certificados de Treinamento Técnico da Equipe Técnica Local. Este item 
também é focado na equipe desenvolvedora, e demonstra o comprometimento da 
empresa com a qualificação de seus colaboradores no âmbito nacional. Vale 1,0 
ponto. 
 
 Prêmio concedido ao produto. A empresa deve apresentar certificados, títulos ou 
declarações de premiação nacional ou referente à produção nacional. Vale 1,0 
ponto. 
 
 Disponibilização de Logs de Alterações e/ou Logs de defeitos do software e suas 
correções. Neste caso, a empresa precisa apresentar documentação que comprove 
a evolução do produto ao longo de pelo menos 90 dias, identificando o autor das 
alterações, ou registro dos defeitos por colaborador da empresa que se comprove 
trabalhar no país. Vale 1,0 ponto. 
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 Disponibilização de Base de Dados de Alocação de Horas-homem ou tarefas. A 
empresa deve apresentar relatórios de controle e alocação dos recursos humanos  
atestando o trabalho da equipe em determinado local do território nacional. Vale 
1,0 ponto. 
 
 Manual de Usuário em Português, com identificação do(s) autor(es) local(is).  
Este quesito demonstra que a empresa elaborou sua documentação a partir de 
equipe dentro do país. Vale 1,5 pontos. 

 
 Resultados de Pesquisa de Satisfação dos Clientes contratado junto a terceiros. A 
pesquisa de satisfação demonstra o interesse da empresa em avaliar a qualidade de 
seu produto e/ou serviços junto aos seus clientes, contribuindo para o 
desenvolvimento do país.  Vale 1,0 ponto. 
 
 Registro de Propriedade Intelectual do Software no INPI. Nesse documento 
consta a declaração de origem de desenvolvimento do produto. Vale 3,0 pontos. 
 
 Apresentação de Interface de Usuário em Português Brasileiro. Os produtos 
devem ter sido produzidos visando facilitar a sua utilização para o usuário 
brasileiro, portanto sua interface deve estar em língua nativa. Vale 1,0 ponto. 
 

A seguir a tabela com a pontuação proposta para caracterizar origem nacional dos 
produtos e serviços. É importante verificar que para ter direito à margem de preferência 
do tipo “normal”, ou seja, referente ao desenvolvimento de software e serviços  em 
território nacional, a empresa deve somar pelo menos cinco pontos a partir dos quesitos 
abaixo, sendo que o primeiro quesito é obrigatório, conforme mencionado 
anteriormente. 
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Tabela 6 – Tabela de Pontuação para Margem de Preferência com comprovação 
de PRODUÇÃO NACIONAL 

Forma de Comprovação Pontos

Declaração de cumprimento das regras de origem do representante 
legal de empresa constituida em território nacional, que comprovam 
que o programa de computador em questão atende aos requisitos do 
artigo 3 parágrafo V da Lei 8.666/93

Obrigatório, mas 
não vale pontos

Certificação ISO 9000 1

Carta declaratória de cliente indicando que adquiriu ou avaliou o 
produto de software

0,5 cada carta 
(máximo de três)

Documentação Técnica em português (Requisitos, arquitetura e/ou 
modelagem de base de dados)

1

Documentação Técnica em português (Requisitos, arquitetura e/ou 
modelagem de base de dados) com aprovação formal do cliente

1,5

Código Fonte depositado Junto a Terceiros 1

Produto cadastrado para venda por meio do Cartão BNDES 1

Declaração RAIS detalhando as ocupações em desenvolvimento de 
software

1

URL de currículo publicado no sistema Lattes, indicando vínculo com a 
empresa e conhecimento/experiência relacionados a TI

0,5 cada  
(máximo de três)

Certificados de Treinamento Técnico da Equipe Técnica Local 1

Prêmio concedido ao produto 1

Disponibilização de Logs de Alterações e/ou Logs de defeitos do 
software e suas correções

1

Disponibilização de Base de Dados de A locação de Horas-homem ou 
tarefas

1

Manual de Usuário em Português, com identificação de autor local 1,5

Resultados de Pesquisa de Satisfação dos Clientes contratado junto a 
terceiros

1

Registro de Propriedade Intelectual do Software no INPI 3

Apresentação de Interface de Usuário em Português Brasileiro 1
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Quesitos para identificar indícios de inovação 

Para obter uma margem de preferência adicional, e poder chegar a 25% do valor 
cobrado pela empresa estrangeira (§7º e §8º do art. 3º da lei nº 8.666/93), as empresas 
nacionais devem apresentar produtos e serviços inovadores. Neste caso, a FNTI sugere 
que a emissão de documentos atestando que a empresa é inovadora seja feita pela rede 
de agentes autorizados a aplicar a metodologia CerTICs, aproveitando a equipe já 
montada para elaborar a metodologia.   

A despeito da criação de uma proposta alternativa, a FNTI ressalta a importância da 
metodologia da CerTICs ao levantar uma série de quesitos estratégicos para avaliar se a 
empresa é ou não inovadora. Dessa forma, a maior parte dos quesitos foi mantida, 
priorizando aqueles que podem ser avaliados de forma objetiva através de documentos 
já disponíveis ou de fácil obtenção, sem necessidade de fazer auditoria, o que garante 
custos reduzidos, maior agilidade e simplicidade ao processo.  

Uma das características principais desta proposta é levar em consideração as 
certificações de processo (mps.br, CMMi, ISO 29110) como uma das formas de 
demonstrar  competência e aproveitar a documentação que as empresas de TI já 
possuem para atender as normas técnicas brasileiras que regem o desenvolvimento de 
produtos e serviços no país. No entanto, como o foco dessas certificações é no processo 
de desenvolvimento e não no produto de software, entende-se que elas não devem 
substituir a CerTICs, mas podem funcionar como quesitos que demonstram inovação 
das empresas no âmbito do desenvolvimento local. Na figura 14 é possível verificar que 
quase 20% empresas possuem certificação mps.br e 7% apresentam CMM i em seus 
diferentes níveis.  
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Figura 15 – Certificações Empresariais 
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Fonte: Censo Assespro, 2012.  

Para verificar a inovação dos produtos e serviços oferecidos pelas empresas, a rede de 
agentes autorizados examinará documentação que obedeça a alguns dos seguintes 
quesitos e pontuará de acordo com a Tabela 7: 

Desenvolvimento Local 

 Certificação mps.br – Melhoria de Processos do Software Brasileiro – é um 
modelo desenvolvido pela Softex, em parceria com o governo federal e 
universidades para realizar uma certificação nacional de baixo custo voltado às 
pequenas e médias empresas. Possui sete níveis que nesta proposta foram 
valorados na escala de 0,8 a 2,0 pontos conforme descrição a seguir:  

A - Otimização = 2,0 
B - Gerenciado quantitativamente = 1,8 
C – Definido = 1,6 
D - Largamente Definido = 1,4 
E - Parcialmente Definido = 1,2 
F – Gerenciado = 1,0 
G - Parcialmente Gerenciado = 0,8 
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 Certificação CMMi (Capability Maturity Model Integration) – é modelo de 
certificação internacional direcionado às melhores práticas de gerenciamento dos 
processos da empresa, e propõe uma evolução no grau de maturidade desses 
processos segundo cinco níveis que aqui estão sendo valorados entre 0,8 e 2,0, 
começando pelo nível 2, já que o nível 1 representa a ausência dessa 
certificação: 

Nível 2: 0,8      
Nível 3: 1,2 
Nível 4: 1,6  
Nível 5: 2,0 
 

 Certificação ISO 29110 (Produto de Desenvolvimento de Software para MPE) – 
é um modelo de certificação de baixo custo direcionado a micro e pequenas 
empresas brasileiras que propõe agregar valor aos processos de desenvolvimento 
de software no país. Vale 1,5 pontos. 
 

 Patente depositada no INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial atesta 
de forma legítima o conhecimento transformado em inovação, trazendo um 
diferencial competitivo aos produtos desenvolvidos. Vale 2,5 pontos. 
 

 Contrato de Cessão/Venda da Tecnologia a outras Empresas no País. A 
documentação de contrato de negócios realizados no mercado interno vale 2,5 
pontos. 
 

 Contrato de Cessão/Venda da Tecnologia a outras Empresas no Exterior. A 
documentação de contrato de negócios via exportação vale 3,5 pontos. 

Negócios 

 Participação em Feiras e Congressos no país trazem novas oportunidades de 
negócios e atestam sua busca por conhecimento e inovação. Vale 0,5 para cada 
evento, aceitando-se no máximo dois.  

Parcerias e Alianças 

 Contratos que comprovam a existência de ecossistemas de empresas que 
compõem a rede de comercialização e suporte ao produto. Vale 1,0 ponto. 
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 Manutenção de Aliança Formal com player do Setor de TI. Contratos com outras 
empresas de TI com o objetivo de estabelecer uma aliança formal valem 0,5 
cada, para no máximo dois contratos.  
 

 Comprovação de usufruto de benefícios fiscais da Lei do Bem. A Lei 
11.196/2005, também conhecida como Lei do Bem, beneficia empresas que 
investem em pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica. Vale 1,0 
ponto. 

Tecnologia 

 Papers acadêmicos, dissertações ou teses escritos por colaboradores da empresa, 
relacionados ao alvo do software avaliado atestam a valorização de pesquisa e 
desenvolvimento visando inovação do produto. Cada tipo de documentação 
apresentada receberá uma pontuação de acordo com os seguintes critérios: 

 
 Paper/ artigo acadêmico publicado em revistas especializadas - 1,5  

 TCC/monografia apresentada em curso de graduação, pós-graduação, 

especialização etc. - 0,5  

 Dissertação de mestrado -  1,0 

 Tese de doutorado - 1,5 

 Qualquer tipo de publicação em revistas acadêmicas que contam como 
produção científica - bônus de 0,5 

 
 

 Centro de P&D Local credenciado pelo CATI. As empresas que possuem 
centros de pesquisa e desenvolvimento local credenciadas pelo CATI/MCT 
podem apresentar seus plano de P&D, projetos e relatórios de pesquisa. Vale 1,0 
ponto. 
 

 Contrato de Cooperação com Instituição Acadêmica ou Instituto Científico-
Tecnológico em Território Nacional atestam a parceria das empresas com o 
meio acadêmico e o comprometimento com a busca de inovação tecnológica.  
Vale 1,0 ponto. 
 

 Declaração RAIS detalhando as ocupações em pesquisa e desenvolvimento - O 
preenchimento da RAIS disponibilizando as informações sobre os trabalhadores 
ocupados em categorias relacionadas à P&D vale 1,5 pontos. 
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 Projeto apresentado a órgãos de fomento no país ou no Exterior. A produção de 
conhecimento através da elaboração e apresentação de projetos buscando 
parcerias em órgãos de fomento no país e no exterior conta 1,0 ponto para 
atestar inovação da empresa.  
 

 Projeto aprovado junto a órgãos de fomento no país ou no Exterior. Caso o 
projeto passe pelos critérios de aprovação dos órgãos de fomento, atestando sua 
qualidade e viabilidade, a empresa recebe 2,0 pontos.  
 

 URL de currículo publicado no sistema Lattes, indicando vínculo com a empresa 
ou co-participação em projeto, conhecimento/experiência relacionados a TI e 
título de doutor strictu sensu. Vale 0,5 pontos cada, no máximo três URL’s. 

 

A seguir a tabela com a pontuação proposta para caracterizar inovação. É importante 
verificar que para ter direito à margem de preferência do tipo “adicional”, ou seja, 
referente ao desenvolvimento de software e serviços que apresentem inovação, a 
empresa deve somar pelo menos sete pontos a partir dos quesitos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    
 

33 
 

Tabela 7 – Tabela de Pontuação para Margem de Preferência com comprovação de 
INO VAÇÃO 

 

Quesito Forma de Comprovação Pontos

Cert if icação mps.br
0, 6 a 2 

(conforme 
nível 1)

Cert if icação CMMi 1 a 2 
(conforme 
nível 2)

Cert if icação ISO 29110 (Produto de 
Desenvolvimento de Software para MPE) 1,5

Desenv olvimento Local Patente depositada no INPI
2,5

Contrato de Cessão/Venda da Tecnologia a outras 
Empresas no País

2,5

Contrato de Cessão/Venda da Tecnologia a outras 
Empresas no Exterior

3,5

Negócios Participação em Feiras e Congres sos no país 0,5 cada  
(máximo 
de dois)

Contratos que comprovam a existência de 
ecos sistemas de empresas que compõem a rede de 
comercialização e suporte ao produto

1

Parcer ias e Alianças
Manutenção de A liança Formal com player do Setor 
de TI

0,5 cada  
(máximo 
de dois)

Comprovação de usufruto de benef ícios fiscais da Lei 
do Bem

1

Papers acadêmicos, dissertações ou teses es critos 
por colaboradores da empresa, relacionados ao alvo 
do software avaliado

2

Centro de P&D Local credenciado pelo CATI
1

Tecnologia
Contrato de Cooperação com Ins tituição Acadêmica 
ou Inst ituto C ient ífico-Tecnológico em Território 
Nacional

1

Declaração RAIS detalhando as ocupações em 
pesquisa e desenvolvimento

1,5

Projeto apresentado a órgãos de fomento no país ou 
no Exterior

1

Projeto aprovado junto a órgãos de fomento no país 
ou no Exterior

2

URL de curriculo publicado no sistema Lattes,  
indicando vínculo com a empresa ou co-partic ipação 
em projeto, conhecimento/experiência relacionados  
a TI e t ítulo de doutor st ric tu sensu

0,5 cada  
(máximo 
de três)  

(1)  

A: 2,0 
B: 1,8 
C: 1,6 
D: 1,4 
E: 1,2 
F: 1,0 
G: 0,8 

 
(2)  
 
Nível 2: 0,8     
Nível 3: 1,2 
Nível 4: 1,6  
Nível 5: 2,0 
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CONCLUSÕES 
  
 
Apostando no empreendedorismo em TI, o governo criou a CerTICs como instrumento 
de qualificação de empresas de software e serviços que pretendem atuar como 
fornecedoras do setor público. No entanto, é possível perceber que alguns aspectos da 
metodologia proposta tornam o processo muito burocrático e dispendioso, dificultando a 
participação das micro e pequenas empresas, que não conseguiriam atender requisitos 
que podem ser considerados muito complexos e até mesmo desnecessários, tanto para 
comprovar a origem nacional quanto para atestar inovação de fato. 

Os dados apresentados neste relatório mostram que o mercado de TI é formado 
majoritariamente por micro e pequenas empresas, mas que a receita líquida encontra-se 
concentrada em apenas 0,5% (formadas por 100 ou mais PO). Isso significa que o setor 
precisa equilibrar esse cenário através de incentivos reais para o crescimento das 
PME’s, apostando em seu potencial de inovação. 

O censo da Assespro (2012) mostrou que a maioria das empresas pesquisadas apresenta 
alto grau de inovação mercadológica, mas com fraca inovação agressiva, já que 
encontram dificuldades em investir em P&D.  

Apesar de ter uma participação relevante neste mercado, as compras do governo federal 
estão concentradas em poucas empresas, especialmente nos fornecedores internos 
(empresas públicas). Ao comparar os dados do censo da Assespro com os clientes do 
Setor como um todo, o que inclui os governos estaduais e municipais, a situação se 
repete: o Setor Público está entre os que menos compram das poucas empresas 
inovadoras. 

Esses fatos minimizam o impacto das medidas propostas, comprometendo o objetivo de 
alavancar as pequenas empresas que podem apresentar um alto grau de inovação, 
agregando valor aos seus produtos e recursos humanos, e crescendo de forma 
sustentável, por meio da fixação de margens de preferência nas compras públicas. 

Outro aspecto avaliado pelas entidades representativas do setor de TI foi a 
complexidade do sistema avaliativo proposto, baseado em um processo longo e de alto 
custo. É importante levar em conta as  certificações já existentes, como a ISO 9000 e 
modelos de processos como o CMMi e o MPS.Br. Desta forma, a FNTI sugere um 
método de certificação mais simplificado, que verifique de forma consistente, através de 
um sistema de pontuação objetivo e transparente, a adequação das empresas às 
exigências da lei 12.349/2010.  
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O formato jurídico proposto para a certificação da CerTICs estabelece regra única para 
um negócio feito de duas partes – margem de preferência normal e adicional. Não 
obstante, estamos diante de duas exigências diferentes, já que pela norma jurídica a 
preferência normal não exige inovação. 

No intuito de contribuir com o Governo Federal, as entidades  desenvolveram, por meio 
de sua assessoria jurídica, a minuta de Decreto e Portaria apresentados nos Apêndices I 
e II. 

Na proposta original da CerTICs é declarada a necessidade de criar condições para que 
as empresas conquistem mercado e gerem faturamento, incentivando aquelas que 
desejam ser fornecedoras do governo a investirem em inovação. A FNTI considera que 
a proposta do governo não terá um impacto significativo no desempenho do setor de TI 
como um todo, enquanto não ampliar as possibilidades de participação de empresa de 
todos os tamanhos, focando no potencial de inovação, e enquanto permanecer a 
estratégia de compras concentradas nas empresas menos inovadoras.  

Dessa forma, a FNTI entende que, para que o Setor de TI seja realmente alavancado, é 
necessário ir muito além de uma certificação que fomente empresas locais e inovadoras. 
Será preciso equacionar diversos outros aspectos, incluindo a diversificação nas 
compras governamentais  em TI, incluindo as  PMEs (especialmente inovadoras), a 
implementação dos programas de fomento à inovação, a relação entre o plano TI Maior, 
a estratégia de software livre e o portal de Software Público, além de vários outros 
aspectos regulatórios. A FNTI propõe que estes temas sejam objeto de continuado 
diálogo entre o governo com as entidades representativas do Setor e a sociedade civil 
organizada.  
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APÊNDICE I 

Minuta de Decreto 
DECRETO Nº       , DE      DE                   DE 2012 

 

  

Estabelece a aplicação de margem de 
preferência nas licitações realizadas no âmbito 
da Administração Pública Federal para 
aquisição de programas de computador 
(“software”) nacionais e serviços técnicos 
complementares nacionais  descritos no Anexo 
I, para fins do disposto no art. 3o da Lei no

8.666, de 21 de junho de 1993.  

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 
caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 3o, §§ 5o, 6o, 7º, 8o e 9o, da 
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,  

DECRETA:  

Art. 1o  Fica estabelecida a aplicação de margem de preferência para aquisição de 
programas de computador (software) nacionais e serviços técnicos complementares nacionais, 
conforme percentuais e descrições do Anexo I, nas licitações realizadas no âmbito da 
administração pública federal, com vistas à promoção do desenvolvimento nacional 
su stentável.  

Parágrafo Primeiro.  A aplicação da margem de preferência Normal de que trata o § 5º 
do art. 3o, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, observará o quanto disposto neste 
Decreto. 

Parágrafo Segundo.  A aplicação da margem de preferência Adicional será conferida 
aos programas de computador (software) nacionais e serviços técnicos complementares 
nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados 
no País que, adicionalmente ao disposto neste decreto, obtiverem o CERTIFICADO 
CERTICS por meio da Secretaria de Política da Informática (SEPIN), em conformidade com 
Portaria publicada pelo  Ministério de Estado Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)  
estabelecendo  os critérios da referida certificação. 

Parágrafo Terceiro.  Os editais para aquisição dos programas de computador (software) 
nacionais e serviços nacionais descritos no Anexo I, publicados após a data de entrada em 
vigor deste Decreto, deverão contemplar a aplicação da margem de preferência de que trata o 
caput.  
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Parágrafo Quarto.  A aplicação da margem de preferência de que trata o caput somente 
será conferida aos serviços técnicos complementares nacionais que estejam diretamente 
vinculados e sejam aplicáveis aos programas de computador (software) nacionais que atendam 
às regras de aplicação das margens de preferência de que tratam os parágrafos anteriores. 

Art. 2o  Será aplicada a margem de preferência de que trata o art. 1o apenas para os 
programas de computador (software) nacionais e serviços técnicos complementares nacionais, 
conforme as regras de origem estabelecidas em portaria do Ministro de Estado Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI) 

§ 1o  O licitante deverá apresentar, juntamente com a proposta, formulário de declaração 
de cumprimento das regras de origem, conforme modelo publicado em portaria Ministro de 
Estado Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). 

§ 2o  Na modalidade pregão eletrônico: 

I - o licitante declarará, durante a fase de cadastramento das propostas, se o produto 
atende às regras de origem; e 

II - o formulário referido no § 1o deverá ser apresentado com os documentos exigidos 
para habilitação.  

§ 3o  Os programas de computador (software) nacionais e serviços técnicos 
complementares nacionais que não atenderem às regras de origem ou cujo licitante não 
apresentar tempestivamente o formulário referido neste artigo serão considerados como 
programas de computador (software) e serviços técnicos complementares estrangeiros para 
fins deste Decreto.  

Art. 3o  A margem de preferência de que trata o art. 1o será calculada sobre o menor 
preço ofertado de programas de computador (software) e serviços técnicos complementares 
estrangeiros, conforme a fórmula prevista no Anexo II e as seguintes condições: 

I - o preço ofertado de programas de computador (software) e serviços técnicos 
complementares nacionais será considerado menor que PE, sempre que seu valor for igual ou 
inferior a PM; e 

II - o preço ofertado de programas de computador (software) e serviços técnicos 
complementares nacionais será considerado maior que PE, sempre que seu valor for superior 
a PM.  

Art. 4o  A margem de preferência de que trata o art. 1o será aplicada para classificação 
das propostas: 

I - após a fase de lances, na modalidade de pregão; e 

II - no julgamento e classificação das propostas, nas demais modalidades de licitação.  
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§ 1o  A margem de preferência prevista não será aplicada caso o preço mais baixo 
ofertado seja de programas de computador (software) e serviços técnicos complementares 
nacionais.  

§ 2o  Caso o licitante da proposta classificada em primeiro lugar seja inabil itado, ou deixe 
de cumprir a obrigação prevista no inciso II do § 2o do art. 2o, deverá ser realizada a 
reclassificação das propostas, para fins de aplicação da margem de preferência.  

§ 3o  Caso a licitação tenha por critério de julgamento o menor preço do grupo ou lote, a 
margem de preferência só será aplicada se todos os itens que compõem o grupo ou lote 
atenderem às regras de origem de que trata o art. 2o.  

§ 4o  A aplicação da margem de preferência não exclui a negociação entre o pregoeiro e 
o vencedor da fase de lances, prevista no § 8o do art. 24 do Decreto no 5.450, de 31 de maio 
de 2005.  

§ 5o  A aplicação da margem de preferência não exclui o direito de preferência das 
microempresas e empresas de pequeno porte, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar 
no 123, de 14 de dezembro de 2006.  

§ 6o  A aplicação da margem de preferência estará condicionada ao cumprimento, no 
momento da licitação, do disposto no § 9o do art. 3o da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.  

Art. 5o  Os estudos previstos no § 6o do art. 3o da Lei no 8.666, de 1993, serão revistos 
anualmente a partir da data de publicação deste Decreto.  

Art. 6o  As margens de preferência de que trata o art. 1o serão aplicadas até 31 de 
Dezembro de 2014, no caso dos programas de computador (software) e  serviços técnicos 
complementares nacionais descrito no Anexo I.  

Art. 7o  Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.  

Brasília, __  de ______________  de 2012; 191o da Independência e 124o da República.  

DILMA ROUSSEFF 

Marco Antonio Raupp  
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ANEXO I  

Programas de computador (software) e  
serviços técnicos complementares Código NBS 

Margem de 
Preferência 

Normal 

Margem de Preferência 
Adicional 

Grupo 1 -  Licenciamento de direitos e Cessão de Direitos sobre programas de computador e Bancos de 
Dados 

Licenciamento de direitos de uso de programas 
de computador ou bancos de dados 

1.1103.21.00 18% 7% 

Licenciamento de outros direitos sobre 
programas de computador ou bancos de dados 1.1103.29.00 18% 7% 

Cessão de direitos sobre programas de 
computador  ou bancos de dados 

1.1104.20.00 18% 7% 

Cessão de direitos sobre programas de 
computador ou bancos de dados 1.2701.20.00 18% 7% 

 

Grupo 2 – Serviços Técnicos Complementares 

Serviços de projeto, desenvolvimento e 
instalação de aplicativos e programas não 

personalizados (não customizados) 
1.1502.10.00 18% 7% 

Serviços de projeto e desenvolvimento, 
adaptação e instalação de aplicativos 

personalizados (customizados) 
1.1502.20.00 18% 7% 

Serviços de projeto e desenvolvimento de 
estruturas e conteúdo de páginas eletrônicas 

1.1502.30.00 18% 7% 

Serviços de projeto e desenvolvimento de 
estruturas e conteúdo de bancos de dados 

1.1502.40.00 18% 7% 
Serviços de integração de sistemas em 

tecnologia da informação (TI)  
1.1502.50.00 18% 7% 

Outros serviços de projeto e desenvolvimento 
de programas de computador ou bancos de 

dados 
1.1502.90.00 18% 7% 

Serviços de hospedagem de sítios na rede 
mundial de computadores 

1.1506.10.00 18% 7% 

Serviços de hospedagem de aplicativos, 
programas ou bancos de dados 

1.1506.20.00 18% 7% 
Outros serviços de infraestrutura para 

hospedagem em tecnologia da informação (TI)   
1.1506.90.00 18% 7% 

Serviços de gerenciamento de sistemas 1.1507.20.00 18% 7% 
Outros serviços de gerenciamento de 

infraestrutura de tecnologia da informação (TI) 
1.1507.90.00 18% 7% 

Serviços de manutenção de aplicativos,  1.1508.00.00 18% 7% 
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programas e bancos de dados 
Suporte Técnico em informática, inclusive 
Instalação, configuração e manutenção de 

programas de computador e bancos de dados 
1.1508.00.00 18% 7% 

Outros serviços de gerenciamento de  
tecnologia da informação (TI)   

1.1510.00.00 18% 7% 

Assessoria e Consultoria em informática 1.1510.00.00 18% 7% 
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ANEXO II 

Fórmula  

PM = PE x (1 + M), sendo: 

PM - preço com margem; 

PE - menor preço ofertado de programas de computador (software) e serviços técnicos 
complementares estrangeiros; 

M - margem de preferência em percentagem, conforme estabelecido no Anexo I a este 
Decreto.; 

 

Notas em relação ao Anexo I, em conformidade com o anexo e notas técnicas do Decreto 
7.708/2012 

a) a expressão “programas não-personalizados (não customizados)” diz respeito aos 
programas para computadores adquiridos na forma que se apresentam e que, em regra, não 
permitem alterações com o intuito de atender necessidades particulares; 

b) “aplicativos personalizados” são programas customizados, que atendem às necessidades 
específicas do seu adquirente ou usuário. 

c)  -- Serviços de projeto e desenvolvimento, adaptação e instalação de aplicativos e 
programas não personalizados (não customizados), que se classificam na subposição 
1.1502.10; 

d) Serviços de projeto e desenvolvimento, adaptação e instalação de aplicativos 
personalizados (customizados), se classificam na subposição 1.1502.20; 

e) - Serviços de projeto e desenvolvimento de estruturas e conteúdo de páginas eletrônicas, se 
classificam na subposição 1.1502.30;  

f) Serviços de projeto e desenvolvimento de estruturas e conteúdo de bancos de dados, se 
classificam na subposição 1.1502.40; e 

g) -  Serviços de integração de sistemas em tecnologia da informação, que se 
classificam na subposição 1.1502.50.  

h) O decreto nº 7.708, de 2 de abril de 2012 Institui a Nomenclatura Brasileira de 
Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio -
 NBS e as Notas Explicativas da Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e 
Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio - NEBS.  



                    
 

42 
 

 

APÊNDICE II 

Minuta de Portaria 

 
PORTARIA MCTI Nº _____/2012 - LICITAÇÃO - MARGEM PREFERÊNCIA 
PROGRAMAS DE COMPUTADOR (“SOFTWARE”) NACIONAIS E SERVIÇOS 
TÉCNICOS COMPLEMENTARES NACIONAIS - REGULAMENTAÇÃO TEXTO - 
REPUBLICAÇÃO  

 

Portaria nº ______, de __ de ___________ de 2012  

Dispõe sobre a aplicação de margem de preferência nas licitações realizadas no âmbito da 
Administração Pública Federal para aquisição de programas de computador (“software”) 
nacionais e serviços técnicos complementares nacionais  descritos no Anexo I, para fins  
do disposto no art. 3o da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.  

O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (MCTI)   de 
acordo com o § 6º, do art. 8º, do Decreto ______, de ____ de _______ de 2012, resolve:  

Art. 1º Fica instituído o Regime de Origem para a aplicação de margem de preferência nas  
licitações realizadas no âmbito da Administração Pública Federal para aquisição de programas de 
computador (“software”) nacionais e serviços técnicos complementares nacionais. 

Art. 2º O presente Regime define as normas de origem que deverão ser consideradas para 
que programas de computador (“software”) e serviços técnicos complementares atenda o conceito 
de programas de computador (“software”) nacionais e serviços técnicos complementares  
nacionais  disposto no art. ____, do Decreto nº____, de ____ de _______ de 2012,.  

Art. 3º Para efeitos do presente Regime:  

a) programa de computador” é a expressão de um conjunto organizado de instruções em 
linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego 
necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou 
equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de 
modo e para fins determinados. 

b) a expressão “programas não-personalizados (não customizados)” diz respeito aos 
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programas para computadores adquiridos na forma que se apresentam e que, em regra, não 
permitem alterações com o intuito de atender necessidades particulares; 

c) “aplicativos personalizados” são programas customizados, que atendem às necessidades  
específicas do seu adquirente ou usuário. 

d)  -- Serviços de projeto e desenvolvimento, adaptação e instalação de aplicativos e 
programas não personalizados (não customizados), que se classificam na subposição 1.1502.10; 

e) Serviços de projeto e desenvolvimento, adaptação e instalação de aplicativos  
personalizados (customizados), se classificam na subposição 1.1502.20; 

f) - Serviços de projeto e desenvolvimento de estruturas e conteúdo de páginas eletrônicas, 
se classificam na subposição 1.1502.30;  

g) Serviços de projeto e desenvolvimento de estruturas e conteúdo de bancos de dados, se 
classificam na subposição 1.1502.40; e 

h) -  Serviços de integração de sistemas em tecnologia da informação, que se classificam na 
subposição 1.1502.50.  

 

Art. 4º Serão considerados programas de computador (“software”) nacionais e serviços  
técnicos complementares nacionais, que fazem jus a margem de preferência normal (a ser  
complementado com a pontuação proposta no Capítulo 2): 

a) Declaração de cumprimento das regras de origem do representante legal de empresa 
constituída em território nacional, que comprovam que o programa de computador em 
questão atende aos requisitos do artigo 3 parágrafo V da Lei 8.666/93. Esta declaração 
será obrigatória para todas as empresas, independente do cumprimento dos demais 
quesitos mencionados na tabela, e deverá ser preenchida e enviada a uma das entidades  
representativas.  

b)  Certificação ISO 9000 - A utilização do certificado ISO 9000 comprova atendimento das  
normas técnicas brasileiras, conforme exigência do § 5º do artigo 3º da Lei 8.666/93.  

c)  Carta declaratória de cliente indicando que adquiriu ou avaliou o produto de software. 
Esta carta deverá ser escrita por clientes da empresa interessada como forma de 
recomendação do produto adquirido.  

d)  Documentação técnica em português (Requisitos, arquitetura e/ou modelagem de base de 
dados). Documentação gerada no processo de desenvolvimento, implementação e 
avaliação do produto, visando assegurar que o mesmo tenha sido produzido para o cliente 
nacional. 
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e)  Documentação técnica em português (Requisitos, arquitetura e/ou modelagem de base de 
dados) em que conste aprovação formal do cliente.   

 
f)  Código fonte depositado junto a terceiros, comprovado por meio de cláusula contratual 

ou documento de registro emitido pelo cliente. 

g)   Produto cadastrado para venda por meio do Cartão BNDES. O processo de cadastro de 
produtos para serem adquiridos com cartão BNDES impõe regras de origem bem 
definidas que podem comprovar com eficácia o desenvolvimento dentro do território 
nacional.  

h)  Declaração RAIS detalhando as ocupações em desenvolvimento de software. O 
preenchimento da declaração RAIS – Relação Anual de Informações Sociais possibilita a 
disponibilização de informações que envolvem os trabalhadores ocupados na empresa, 
logo, é fonte de dados que comprovam o estabelecimento de equipes de desenvolvedores 
no país.  

i)  URL de currículo publicado no sistema Lattes, indicando vínculo com a empresa e 
conhecimento/experiência relacionados a TI. Este item é focado na equipe 
desenvolvedora que, por meio de sua experiência profissional, pode atestar participação 
no desenvolvimento de produtos e serviços para a empresa. Serão aceitas no máximo três 
URL’s, com validade de 0,5 pontos cada.  

j) Certificados de Treinamento Técnico da Equipe Técnica Local. Este item também é 
focado na equipe desenvolvedora, e demonstra o comprometimento da empresa com a 
qualificação de seus colaboradores no âmbito nacional. 

k) Prêmio concedido ao produto. A empresa deve apresentar certificados, títulos ou 
declarações de premiação nacional ou referente à produção nacional.  

l) Disponibilização de Logs de Alterações e/ou Logs de defeitos do software e suas 
correções. Neste caso, a empresa precisa apresentar documentação que comprove a 
evolução do produto ao longo de pelo menos 90 dias, identificando o autor das alterações, 
ou registro dos defeitos por colaborador da empresa que se comprove trabalhar no país.  

m) Disponibilização de Base de Dados de Alocação de Horas-homem ou tarefas. A empresa 
deve apresentar relatórios de controle e alocação dos recursos humanos atestando o 
trabalho da equipe em determinado local do território nacional.  

n) Manual de Usuário em Português, com identificação do(s) autor(es) local(is). Este quesito 
demonstra que a empresa elaborou sua documentação a partir de equipe dentro do país.  
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o) Resultados de Pesquisa de Satisfação dos Clientes contratado junto a terceiros. A pesquisa 

de satisfação demonstra o interesse da empresa em avaliar a qualidade de seu produto 
e/ou serviços junto aos seus clientes, contribuindo para o desenvolvimento do país.   

p) Registro de Propriedade Intelectual do Software no INPI. Nesse documento consta a 
declaração de origem de desenvolvimento do produto.  

q) Apresentação de Interface de Usuário em Português Brasileiro. Os produtos devem ter 
sido produzidos visando facilitar a sua utilização para o usuário brasileiro, portanto sua 
interface deve estar em língua nativa.  

 

Serão considerados programas de computador (“software”) nacionais e serviços técnicos  
complementares nacionais, que fazem jus a margem de preferência adicional (a ser  
complementado com a pontuação proposta no Capítulo 2):  

Desenvolvimento Local 

a) Certificação mps.br – Melhoria de Processos do Software Brasileiro – é um modelo 
desenvolvido pela Softex, em parceria com o governo federal e universidades  para 
realizar uma certificação nacional de baixo custo voltado às pequenas e médias empresas.  

b) Certificação CMMi (Capability Maturity Model Integration) – é modelo de certificação 
internacional direcionado às  melhores práticas de gerenciamento dos processos da 
empresa, e propõe uma evolução no grau de maturidade desses processos segundo 
diferentes níveis. 

c) Certificação ISO 29110 (Produto de Desenvolvimento de Software para MPE) – é um 
modelo de certificação de baixo custo direcionado a micro e pequenas empresas 
brasileiras que propõe agregar valor aos processos de desenvolvimento de software no 
país.  

d) Patente depositada no INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial atesta de forma 
legítima o conhecimento transformado em inovação, trazendo um diferencial competitivo 
aos produtos desenvolvidos.  

 
e) Contrato de Cessão/Venda da Tecnologia a outras Empresas no País. A documentação de 

contrato de negócios realizados no mercado interno. 
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f) Contrato de Cessão/Venda da Tecnologia a outras Empresas no Exterior. A documentação 
de contrato de negócios via exportação. 

Negócios 

g)  Participação em Feiras e Congressos no país trazem novas oportunidades de negócios e 
atestam sua busca por conhecimento e inovação.  

Parcerias e Alianças 

h) Contratos que comprovam a existência de ecossistemas de empresas que compõem a rede 
de comercialização e suporte ao produto. 

 
i) Manutenção de Aliança Formal com player do Setor de TI. Contratos com outras 

empresas de TI com o objetivo de estabelecer uma aliança formal.  

 
j) Comprovação de usufruto de benefícios fiscais da Lei do Bem. A Lei 11.196/2005, 

também conhecida como Lei do Bem, beneficia empresas que investem em pesquisa e 
desenvolvimento de inovação tecnológica. 

Tecnologia 

k) Papers acadêmicos, dissertações ou teses escritos por colaboradores da empresa, 
relacionados ao alvo do software avaliado atestam a valorização de pesquisa e 
desenvolvimento visando inovação do produto.  

 
l) Centro de P&D Local credenciado pelo CATI. As empresas que possuem centros de 

pesquisa e desenvolvimento local credenciadas pelo CATI/MCT podem apresentar seus 
plano de P&D, projetos e relatórios de pesquisa.  

 

m) Contrato de Cooperação com Instituição Acadêmica ou Instituto Científico-Tecnológico 
em Território Nacional atestam a parceria das empresas com o meio acadêmico e o 
comprometimento com a busca de inovação tecnológica.   

 

n) Declaração RAIS detalhando as ocupações em pesquisa e desenvolvimento – declaração 
da RAIS preenchida com as informações sobre os trabalhadores ocupados em categorias  
relacionadas à P&D. 
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o) Projeto apresentado a órgãos de fomento no país ou no Exterior. A produção de 
conhecimento através da elaboração e apresentação de projetos buscando parcerias em 
órgãos de fomento no país e no exterior. 

p) Projeto aprovado junto a órgãos de fomento no país ou no Exterior. Agrega mais valor 
caso o projeto passe pelos critérios de aprovação dos órgãos de fomento, atestando sua 
qualidade e viabilidade. 

 
q) URL de currículo publicado no sistema Lattes, indicando vínculo com a empresa ou co-

participação em projeto, conhecimento/experiência relacionados a TI e título de doutor 
strictu sensu. Vale 0,5 pontos cada, no máximo três URL’s. 

 

Art. 5º Para os produtos do Anexo I que estejam sujeitos a requisitos específicos baseados na 
regra de participação percentual do “valor CIF dos componentes de origem externa”, dever-se-á 
utilizar a seguinte fórmula:  

 

valor CIF dos componentes de origem externa
valor de comercialização do programa de computador pelo ofertante

x 100 = VCOE%

 

 
§ 1º Considera-se "valor CIF dos componentes de origem externa" o valor dos componentes 
importados convertidos em Reais (R$) na data de fechamento do câmbio em pagamento das 
licenças de uso ou dos direitos de distribuição/comercialização correspondentes. 
§ 2º Considera-se "valor de comercialização do programa de computador pelo ofertante” o valor 
contido na nota fiscal emitida pelo estabelecimento conforme a legislação nacional aplicável.  

Art. 6º A Declaração de Origem é o documento pelo qual o licitante manifesta que o 
programa de computador ou dos serviços técnicos complementares objeto de licitação cumprem 
com a regras do presente regime.  

Parágrafo único. O licitante se comprometerá a fornecer os documentos necessários à 
comprovação de origem do produto e garantirá as condições de verificação no local de produção 
ou da prestação dos serviços correspondentes.  

Art. 7º Deverá ser apresentada uma Declaração de Origem por programa de computador 
ofertado, objeto da licitação, declaração essa que será extensiva para os serviços técnicos que lhe 
serão complementares. 

Art. 8º A Declaração de Origem deverá ser preenchida e assinada pelo licitante, conforme 



                    
 

48 
 

modelo disposto no Anexo II e não deverá conter rasuras.  

Art. 9º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.  
Marco Antonio Raupp  
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Apêndice III - Declaração de Origem 

 
A empresa xxxxxxxxxxxx, constituída e registrada em território nacional, sob o CNPJ 
99.999.999/9999-99, com sede em <endereço completo>, desenvolvedora do produto de 
software denominado <nome do produto>, declara sob as penas da Lei que cumpre com 
as exigências do Decreto xxxx e da Portaria yyyy que definem as normas de 
qualificação à margem de preferência nas compras públicas para produtos de software 
nacionais, por dispor de e apresentar os seguintes documentos: 

- aqui devem ser relacionados os documentos apresentados 

 

Local e data. 

 

As Entidades de Classe emitirão Certidão explícita indicando terem recebido a 
Declaração de Origem e todos os documentos nela constantes, indicando a pontuação 
alcançada pela empresa e declarando-a portanto habilitada ao direito de usufruir da 
margem de preferência NORMAL nas compras públicas para produtos nacionais. 

 

 


