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O TCU proferiu interessante decisão sobre as condições de participação 
em licitação. Em julgado de 25.8.2015, admitiu ser válida exigência editalícia 
de licença ambiental como condição de participação em licitação, a ser 
atendida por todos os licitantes (Acórdão 6.047/2015 – TCU, 2ª Câmara, rel. 
Min. Raimundo Carreiro).  

No caso examinado, tratava-se de uma licitação para contratação de 
fornecimento de CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado à Quente. O edital 
previa que somente poderiam participar da licitação os interessados que 
comprovassem a titularidade de direitos para fornecimento a partir de usina de 
asfalto “legalmente licenciada”. E exigia que o licitante comprovasse a 
regularidade ambiental – Licença de Operação. 

A exigência foi reputada originalmente como ilegal pelo TCU, sob o 
pressuposto de que a regularidade ambiental não é prevista como requisito de 
habilitação no art. 27 da Lei 8.666. Como somente seriam cabíveis as 
exigências previstas em lei, a cláusula foi considerada indevidamente 
discriminatória. Isso conduziu inclusive à imposição de multa aos servidores 
envolvidos. Na sequência, o recurso interposto pelos interessados foi provido 
por meio da decisão ora examinada – a qual merece aplauso, eis que 
consagrou a melhor solução para a disciplina da licitação. 

O entendimento não é novo no âmbito do TCU. Há acórdãos anteriores 
que consagram a mesma orientação. Nesse sentido confiram-se o Acórdão 
247/2009 (Plenário, rel. Min. Augusto Sherman) e o Acórdão 870/2010, 
(Plenário, rel. Min. Augusto Nardes).  

A discussão envolve uma distinção que costuma passar despercebida. Os 
chamados requisitos de habilitação (Lei 8.666, art. 27) se constituem apenas 
em uma das categorias de condições de participação que constam do ato 
convocatório de uma licitação. Existem outras exigências contempladas no 
edital, que não se enquadram no conceito de requisitos de habilitação. 
Denomino-as de “condições de participação em sentido estrito”.  

Algumas dessas condições de participação em sentido estrito têm 
natureza formal. Assim, a licitação presencial implica a exigência da 
apresentação de envelopes indevassáveis, a comprovação de poderes para 
representar o licitante, a declaração de preenchimento dos requisitos exigidos 
etc. Na licitação de forma eletrônica, o interessado deve cadastrar-se com certa 
antecedência.  
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Mas algumas das condições de participação em sentido estrito têm 
natureza material. Envolvem o cumprimento de alguns requisitos 
intrinsecamente relacionados com o objeto licitado. O caso mais tradicional é a 
existência de estabelecimento em local determinado. O tema se relaciona 
diretamente com a vedação do art. 3º, § 1º, inc. I, parte final, da Lei 8.666. Ali 
está previsto que “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...”.  

Esse dispositivo foi interpretado, inicialmente, como impeditivo da 
exigência de que o licitante comprovasse dispor de estabelecimento comercial 
na área de execução do contrato. Mas essa orientação gerava distorções 
insuportáveis, especialmente nas licitações para compra de combustível.  

Se o licitante fosse titular de um posto de combustível a centenas de 
quilômetros da sede da entidade administrativa licitante, a finalidade buscada 
pela própria licitação seria frustrada.  

Afinal, não teria cabimento submeter os veículos automotores da 
Administração a percorrer um longo trajeto para serem abastecidos – inclusive 
porque a economia quanto ao preço seria neutralizada pelo consumo mais 
elevado.  

Portanto, chegou-se à conclusão de que a localização do estabelecimento 
onde será executada a prestação objeto do contrato pode ser relevante e não 
existe invalidade em determinar restrições quanto a isso.  

Mais precisamente, somente seria inválida a restrição nos casos em que 
a exigência de estabelecimento num local específico pudesse ser satisfeita no 
período de tempo entre a assinatura do contrato e o início da execução do 
contrato.  

Nas licitações para fornecimento de combustível, é evidente que não é 
viável ao licitante vencedor construir e operar validamente um posto de 
combustível num espaço de tempo de alguns dias. Logo, ou o licitante 
comprova dispor de estabelecimento num raio geográfico definido no edital ou 
não preencherá uma condição de participação em sentido estrito. No caso de 
fornecimento de combustível, o problema fundamental é estabelecer o raio 
geográfico apropriado, especialmente para evitar a fixação de soluções 
arbitrárias e desarrazoadas, que prejudiquem indevidamente a competição.  

Na situação examinada pelo TCU, surgiu uma outra manifestação do 
mesmo problema. A execução da contratação objeto da licitação pressupunha, 
de modo inafastável, a regularidade ambiental do estabelecimento do 
contratado. Mais ainda, a disciplina pertinente à regularidade ambiental torna 
impossível que o sujeito obtenha o licenciamento no período entre a assinatura 
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do contrato e o início de sua execução. Logo, se o sujeito vencer a licitação, 
assinar o contrato e não dispuser do licenciamento ambiental, a prestação não 
poderá ser executada. A exigência adotada no edital era plenamente válida. 
Não se tratava propriamente de um requisito de habilitação, ainda que uma 
interpretação ampliativa do previsto no art. 30, inc. IV, da Lei 8.666 pudesse 
dar-lhe respaldo. Rigorosamente, a exigência não se relaciona às condições 
subjetivas do licitante – conceito nuclear à ideia de habilitação. Trata-se da 
viabilidade objetiva da execução da atividade objeto do certame.  

Embora até existam projetos de lei em trâmite sobre o tema, tal como o 
PLS 401/2013, reputo que não existe necessidade de prévia autorização 
legislativa para essa espécie de exigência porque se relaciona com a 
viabilidade da execução do objeto licitado. Incide, em tais hipóteses, o princípio 
da proporcionalidade. A restrição à participação somente é válida quando 
adequada e necessária, em vista das características da prestação a ser 
executada em virtude da futura contratação.  

A validade desse tipo de exigência não é afastada nem mesmo na 
hipótese em que conduzir à configuração de um único particular em condições 
de satisfazer a necessidade da Administração. Imagine-se a conjugação de 
duas condições de participação em sentido estrito. A primeira seria a 
localização da usina num raio de distância do local de fornecimento. A segunda 
seria o licenciamento ambiental. Admita-se que somente uma usina 
preenchesse esses requisitos. Isso conduziria à inviabilidade de competição e 
à contratação direta por inexigibilidade de licitação. Somente se configuraria 
vício em tal solução se fosse evidenciado um defeito específico e diferenciado. 
Por exemplo, suponha-se que o raio de localização da usina fosse fixado 
arbitrariamente, inclusive para o efeito de indevidamente excluir um potencial 
competidor estabelecido a uma distância satisfatória. Em tal caso, o problema 
seria a determinação da distância exigida. Não haveria defeito em estabelecer 
o requisito do estabelecimento em local determinado nem em exigir o 
licenciamento ambiental.  

Enfim, não teria cabimento que, apenas para assegurar a realização de 
uma licitação, a Administração fosse obrigada a abrir mão das exigências de 
localização ou de regularidade ambiental, indispensáveis à satisfação das suas 
próprias necessidades e à execução satisfatória do contrato.  

Os requisitos de habilitação e as condições de participação devem ser 
exigidos somente do licitante vencedor nos casos em que é material e 
juridicamente viável a qualquer sujeito atender a exigência assim que 
convocado para firmar o contrato ou quando envolverem uma simples questão 
de qualidade mínima do objeto a ser executado. Mas todos os licitantes 
deverão comprovar o preenchimento de requisitos intrínsecos à execução da 
prestação contratual e que não comportem atendimento no período entre a 
seleção do vencedor e o início da execução do contrato.  

Pode-se atingir o mesmo resultado por outra via, relacionada com a 
exequibilidade da proposta. A exigência em questão poderia ter sido 
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contemplada no edital como requisito de admissibilidade da proposta. Nesse 
caso, seria desclassificada como inexequível a proposta de fornecimento de 
CBUQ por um licitante que não dispusesse de condições de operar uma usina 
licenciada.  

Alguém poderia invocar a distinção entre habilitação e julgamento de 
propostas, afirmando que seria inválido confundir ambas as fases. O 
argumento é procedente sob o prisma acadêmico, mas apresenta elevado grau 
de formalismo. Qualquer que seja a solução formal adotada, é irrebatível que a 
exigência não é ilícita nem restringe indevidamente o universo de possíveis 
licitantes. O mesmo raciocínio pode ser aplicado quanto ao argumento de que 
o TCU não qualificou, de modo explícito, a exigência como uma condição de 
participação em sentido estrito. A denominação jurídica e o enquadramento 
normativo adotados pelo TCU são uma questão juridicamente secundária.  

Em suma, a solução consagrada em grau de recurso pelo TCU foi precisa 
e correta juridicamente.  

Há apenas uma ressalva – e uma ressalva muito significativa – a ser feita. 
Adotar interpretação divergente daquela reputada como a mais correta não 
autoriza a punição do servidor público.  

No caso concreto, os servidores que elaboraram o edital formularam uma 
solução apropriada para um caso difícil. Na vida real, isso os sujeitou a uma 
longa desventura pessoal. E tudo era uma mera questão hermenêutica. Não 
estavam presentes os pressupostos para a sua punição pessoal – ainda que se 
reputasse que a interpretação adotada não teria sido a mais correta (o que se 
admite para argumentar). Se a divergência interpretativa for considerada um 
ilícito administrativo, então qual a solução aplicável a todos aqueles que, no 
âmbito do próprio TCU, optaram pela tese que acabou sendo rejeitada? 
Caberia impor a eles uma multa, por terem defendido uma orientação que foi 
reputada como incorreta, no final do processo? É claro que não. Está na hora 
de cessar essa sanha punitiva e antidemocrática, que identifica divergência 
com antijuridicidade. 
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