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Documentação exigida pela Lei 8666/93 e posteriores alterações 
 
HABILITAÇÃO JURÍDICA   
 
a) Cédula de Identidade dos Diretores ou Sócios responsáveis pela empresa; 
b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor; devidamente registrado na Junta 
Comercial. Em se tratando de sociedades comerciais; 
d)  Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem; 
e) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de registro Civil de Pessoas Jurídicas 
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
f) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a 
atividade assim o exigir. 
 
REGULARIDADE FISCAL: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede 
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal) por meio da 
respectiva Certidão Negativa, com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, salvo se a certidão 
prever prazo diverso; 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual por meio da respectiva Certidão Negativa, 
com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, salvo se a certidão prever prazo diverso; 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal por meio da respectiva Certidão Negativa, 
com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, salvo se a certidão prever prazo diverso; 
f) Prova de regularidade para com o sistema de Seguridade Social (INSS), com a apresentação da 
Certidão Negativa de Débito (C.N.D), fornecida pelo INSS, com prazo de validade em vigor; 
g) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com prazo 
de validade em vigor; 
h) Prova de Regularidade Trabalhista (CNDT), emitida gratuitamente nas páginas eletrônicas do Tribunal 
Superior do Trabalho; do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e dos Tribunais Regionais do 
Trabalho; 
i) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
com prazo de validade superior a 90 (noventa) dias, salvo se o respectivo documento contiver prazo 
diverso. 
j) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 
por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta. 
 
Obs. Os documentos deverão ser apresentados em  original ou autenticados por cartório 
competente exceto certidões emitidas por internet.  
 

 


