CADASTRO DE LICITANTES - HABILITAÇÃO
(Lei Federal nº 8.666/93 e consolidações posteriores)
Artigo 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos
interessados, exclusivamente, documentação relativa a:
I – habilitação jurídica;
II – qualificação técnica;
III – qualificação econômico-financeira;
IV – regularidade fiscal e trabalhista;
V – cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal.

•

Habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em:

I – cédula de identidade (RG);
II – registro comercial, no caso de empresa individual;
III – ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais,
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;
IV – inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil,
acompanhada de prova de diretoria em exercício;
V – decreto de autorização, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quanto à atividade assim o exigir.

•

Regularidade fiscal
consistirá em:

e

Trabalhista,

conforme

o

caso,

I – prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
II – prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com
o objeto contratual;
III – prova de regularidade para com a fazenda Federal, Estadual
e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;
Nota:- Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão
de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedido por
Órgão da Secretaria da Receita Federal; e Certidão quanto á
Divida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional);
IV – prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
por lei.
V - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
•

Qualificação técnica

I – registro ou inscrição na entidade de profissional
competente;
II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em característica e prazos com o objeto
da licitação, indicação das instalações e do aparelhamento e do
pessoal técnico adequados e disponível para a realização do
objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos
membros da equipe técnica que responsabilizará pelos trabalhos;
Nota:- A comprovação de aptidão referida no item anterior, no
caso de licitações pertinentes a obra e serviços será feita por
atestado fornecido por pessoa jurídica de direito publico ou
privado, devidamente registrado nas entidades profissionais
competentes.
III – comprovação de que possui em quadro permanente,
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido
pela entidade profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica.
•

Qualificação econômico-financeira

I – balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e representados na forma da lei,
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição pó balancetes ou balanços provisórios;
II – certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;
•

Outras Comprovações

I - Documento declarando que a licitante cumpre o disposto no
inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da
Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854/1999;
II - Declaração
habilitação;

de

inexistência

de

fato

impeditivo

da

Nota - Os documentos supramencionados poderão ser apresentados
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
cartório competente ou por servidor da Municipalidade, exceto
o(s)
documento(s)
cuja
aceitação
esta
condicionado
a
verificação de sua validade na Internet, e que possam
ser verificados no ato da sessão.

