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Caso tenha interesse em se profissionalizar em licitações e 

contratos administrativos. Conheça nosso Curso Completo de 

Licitações. 

- 1 semana de curso intensivo 

- Capacitação profissional em licitações e contratos 

administrativos 

- Este curso vem sendo desenvolvido pela Vianna e Consultores 

há 30 anos 

- Nossos professores são selecionados a dedo, pela diretoria e 

ministram realmente um show em nossos treinamentos, 

fazendo com que nossos cursos tenham avaliação do cliente 

superior a 9,5 em TODAS avaliações de satisfação de nossos 

clientes.  

PARA CONHECER MAIS NOSSO CURSO COMPLETO DE 

LICITAÇÕES CLIQUE AQUI 

 

 

www.viannaconsultores.com.br
https://www.viannaconsultores.com.br/curso-de-licita%C3%A7%C3%A3o-mar%C3%A7o
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Conteúdo desenvolvido pela Prof.ª Flavia Daniel Vianna 
VENDA E REPRODUÇÃO EXPRESSAMENTE PROIBIDAS  

Copyright ©, Vianna & Consultores – Conteúdo GRATUITO COMPLETO ACESSE: 
www.viannaconsultores.com.br 

 
 

4 
 

EBOOK DOCUMENTOS EXIGIDOS 

PARA HABILITAÇÃO EM LICITAÇÕES – 

QUAIS DEVEM SER EXIGIDOS, QUAIS 

PODEM SER DISPENSADOS. 

 
Uma dúvida que surge em todos os treinamentos que ministro 

sobre licitações, é em relação aos documentos exigidos dos 

licitantes, para fins de habilitação, sobre quais devem ser 

exigidos, obrigatoriamente, e quais podem ser dispensados. 

Em rápida síntese, sabemos que os documentos exigidos 

para fins de licitação, constam na Lei nº 8.666/93 (para fazer o 

download da lei 8666 clique aqui), são os pertinentes: 

 

 

 

www.viannaconsultores.com.br
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a) Habilitação Jurídica (art. 28, Lei nº 

8.666/93) 

 

No que tange à habilitação jurídica, serão exigidos e 

examinados a documentação que possibilita o futuro 

contratado  a praticar todos os atos da vida civil, de firmar 

contratações com o Poder Público. A documentação que 

poderá ser exigida referente à habilitação jurídica é a 

seguinte: 

 

Art. 28.  A documentação relativa à habilitação jurídica, 

conforme o caso, consistirá em: 

 

I - cédula de identidade; 

II - registro comercial, no caso de empresa individual; 

III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

www.viannaconsultores.com.br
https://www.viannaconsultores.com.br/contratos-administrativos
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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 

sociedades civis, 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, quando a atividade 

assim o exigir. 

 

b) Regularidade Fiscal e Trabalhista 

(art. 29, Lei nº 8.666/93) 

 
Clique aqui para saber todos os detalhes sobre a 

regularidade fiscal e trabalhista clique aqui 

www.viannaconsultores.com.br
https://www.viannaconsultores.com.br/regularidade-fiscal-em-licita%C3%A7%C3%A3o
https://www.viannaconsultores.com.br/regularidade-fiscal-em-licita%C3%A7%C3%A3o
https://www.viannaconsultores.com.br/regularidade-fiscal-em-licita%C3%A7%C3%A3o
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c) Qualificação Técnica (art. 30, Lei 

nº 8.666/93)  

 

(Clique aqui para ver todos os detalhes da 

qualificação técnica) 

 

Aprenda profissionalmente sobre os documentos 
de  licitações curso completo profissionalizante 
sobre licitações, onde você irá aprender todas 

etapas da licitação passo a passo. Conheça nosso 
CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES A DISTÂNCIA 
CLIQUE AQUI PARA VER TODOS OS DETALHES 
 

www.viannaconsultores.com.br
http://www.viannaconsultores.com.br/atestado-de-capacidade-t%C3%A9cnica-para-licita%C3%A7%C3%A3o
http://www.viannaconsultores.com.br/atestado-de-capacidade-t%C3%A9cnica-para-licita%C3%A7%C3%A3o
http://www.viannaconsultores.com.br/atestado-de-capacidade-t%C3%A9cnica-para-licita%C3%A7%C3%A3o
http://www.viannaconsultores.com.br/curso-de-licita%C3%A7%C3%A3o-online
http://www.viannaconsultores.com.br/curso-de-licita%C3%A7%C3%A3o-online
http://www.viannaconsultores.com.br/curso-de-licita%C3%A7%C3%A3o-online
http://www.viannaconsultores.com.br/curso-de-licita%C3%A7%C3%A3o-online
http://www.viannaconsultores.com.br/curso-de-licita%C3%A7%C3%A3o-online
http://www.viannaconsultores.com.br/curso-de-licita%C3%A7%C3%A3o-online
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d) Qualificação Econômico-

Financeira (art. 31, Lei nº 8.666/93)  

 

Art. 31.  A documentação relativa à qualificação 

econômico-financeira limitar-se-á a: 

 

I - 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 por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da 

data de apresentação da proposta; 

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; 

www.viannaconsultores.com.br
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III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos 

no "caput" e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um 

por cento) do valor estimado do objeto da contratação. 

§ 1o  A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da 

capacidade financeira do licitante com vistas aos 

compromissos que terá que assumir caso lhe seja 

adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores 

mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade 

ou lucratividade. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 

1994) 

§ 2o  A Administração, nas compras para entrega futura e 

na execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no 

instrumento convocatório da licitação, a exigência de 

capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda 

as garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como 

dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-

financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao 

adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado. 

§ 3o  O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a 

que se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 

10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, 

devendo a comprovação ser feita relativamente à data da 

apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a 

atualização para esta data através de índices oficiais. 

§ 4o  Poderá ser exigida, ainda, a relação dos 

compromissos assumidos pelo licitante que importem 

diminuição da capacidade operativa ou absorção de 

disponibilidade financeira, calculada esta em função do 

patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação. 

www.viannaconsultores.com.br
https://www.viannaconsultores.com.br/contratos-administrativos
https://www.viannaconsultores.com.br/homologa%C3%A7%C3%A3o-e-adjudica%C3%A7%C3%A3o
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm
https://www.viannaconsultores.com.br/contratos-administrativos
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§ 5o  A comprovação de boa situação financeira da 

empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de 

índices contábeis previstos no edital e devidamente 

justificados no processo administrativo da licitação que 

tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência 

de índices e valores não usualmente adotados para correta 

avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento 

das obrigações decorrentes da licitação. (Redação dada 

pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 

§ 6º (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

Também serão verificadas as regularidades fiscal e 

trabalhista dos licitantes. A primeira visa analisar a 

regularidade do licitante perante o fisco, ou seja, perante as 

obrigações fiscais e encargos sociais; a segundo, verifica a 

regularidade do proponente perante a Justiça do Trabalho, 

através da CNDT-Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas.  

 

 

Aprenda profissionalmente sobre os documentos 
de  licitações curso completo profissionalizante 
sobre licitações, onde você irá aprender todas 

etapas da licitação passo a passo. Conheça nosso 
CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES A DISTÂNCIA 
CLIQUE AQUI PARA VER TODOS OS DETALHES 
 

 

www.viannaconsultores.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm
http://www.viannaconsultores.com.br/curso-de-licita%C3%A7%C3%A3o-online
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http://www.viannaconsultores.com.br/curso-de-licita%C3%A7%C3%A3o-online
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ROL MÁXIMO OU EXCLUSIVO DE 

DOCUMENTOS 

A regra geral é que os documentos previstos nos 

artigos 27 a 31 da Lei nº 8.666/93 (para fazer o download 

da lei 8666 clique aqui) integra o rol EXCLUSIVO, 

MÁXIMO de documentos que podem ser solicitados dos 

licitantes, no instrumento convocatório. Significa que, 

como regra, se o documento não constar 

expressamente em algum dos incisos dos artigos 27 a 

31, não pode ser exigido para fins de habilitação em 

licitação. 

 

Ex.: Poderia, um instrumento convocatório, exigir 

dos licitantes  certidões negativas de protestos de 

www.viannaconsultores.com.br
http://www.viannaconsultores.com.br/lei-8666
http://www.viannaconsultores.com.br/lei-8666
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títulos? Não, certamente que não. Esse documento não 

consta do rol da Lei 8.666/93.  

Contudo, toda regra tem uma exceção. Nesse 

caso, a própria Lei nº 8.666/93 traz dois dispositivos 

onde poderemos inserir as exceções. São eles: 

♦ Inc. V do art. 28 da Lei nº 8.666/93 e; 

♦ Inc. IV do art. 30 da Lei nº 8.666/93. 

 

Portanto, documentos que referirem-se a leis 

especiais,  o instrumento convocatório poderá exigir como 

habilitação jurídica ou qualificação técnica, respectivamente, 

com embasamento nos artigos acima, desde que 

expressamente indique qual a legislação especial que torna 

obrigatória a exigência do documento, qual é o documento e 

quem é o órgão competente para emiti-los.  

Por exemplo, para a comercialização de 

medicamentos, é necessária autorização de funcionamento 

expedida pela Anvisa, o que deve ser exigido no edital com 

fundamento nas Leis Especiais que embasam a exigência, 

com fulcro no art. 28, V, parte final, da Lei nº 8.666/93 

 

 

www.viannaconsultores.com.br
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DISPENSA DE ALGUM DOCUMENTO? 

Vimos que os documentos expressos na Lei nº 

8.666/93 é o rol máximo que poderá ser exigido para fins 

de licitação. Agora, é possível deixar de exigir parte dos 

documentos ali expostos? 

Sobre esse assunto, alguém poderá citar o §1º do art. 

32 da Lei nº 8.666/93, que dispõe: 

 

Lei nº 8.666/93: Art. 32 (...) § 1o  A 

documentação de que tratam os arts. 28 a 31 

desta Lei poderá ser dispensada, no todo ou 

em parte, nos casos de convite, concurso, 

fornecimento de bens para pronta entrega e 

leilão.   

Então o dispositivo permite a dispensa de parte ou 

de toda a documentação (cuidado, veremos que não é 

bem assim!) no caso de Fornecimento de bens para 

pronta entrega – que são aquelas compras de entrega 

imediata, assim entendidas aquelas cujo prazo de 

entrega seja de até 30 dias da data prevista de 

apresentação da proposta (art. 40, §4º) – no caso de 

convite (clique aqui para saber os detalhes sobre a 

modalidade convite), concurso (clique aqui para 

aprender sobre a modalidade concurso) e leilão (clique 

aqui para saber sobre a modalidade leilão). 

Deixaremos de lado o caso de leilão e concurso, e 

iremos para o que interessa: uma licitação para compra 

ou contratação, realizada por concorrência, tomada de 

www.viannaconsultores.com.br
http://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-convite
http://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-convite
http://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-concurso
http://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-concurso
http://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-leilao
http://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-leilao
http://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-concorrencia
http://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-tomada-de-precos
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preços, convite ou pregão, pode mesmo dispensar o 

TOTAL da documentação? 

Não. Ora, se nem mesmo para contratações diretas é 

permitido a dispensa total da documentação em função do 

art. 195, §3º, da Constituição Federal (Nesse sentido: 

Acórdão 2545/08-TCU-1ª Câmara; Decisão 98/99-Plenário; 

Decisão 705/94; Decisão 103/98-Plenário, Acórdão 441/97; 

Decisão 161/97-Plenário; Decisão 416/98-Plenário), o que 

diria dispensar toda documentação em licitações? O 

legislador andou muito mal nesse sentido... 

Portanto, a leitura que devemos fazer do art. 32, §1º, é 

que o rol de documentos do art. 28 a 31 é o rol MÁXIMO e 

não MÍNIMO.  

Dependendo da complexidade do objeto, 

deveremos exigir mais ou menos. No caso de objetos de 

baixa complexidade (imagine uma compra de entrega 

imediata e integral, de valor não muito alto, com baixíssimos 

riscos na execução do objeto, uma vez que a entrega será 

imediata e integral, poderemos deixar de exigir requisitos de 

qualificação técnica e econômico-financeira, reduzindo-os.  

www.viannaconsultores.com.br
http://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-tomada-de-precos
http://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-pregao
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Perceberam que eu apenas citei a redução dos 

documentos de qualificação técnica e econômico-

financeira, certo? 

Isso mesmo! Pois os documentos de habilitação 

jurídica e regularidade fiscal e trabalhista, estes não 

podem ser dispensados!  

Ora, a Habilitação Jurídica é sempre necessária 

para verificar quem é a pessoa que será contratada, se 

ela pode ser contratada? Se o empresário é 

formalizado? Por exemplo, empresários informais não 

podem firmar contratos com o Poder Público. Por isso os 

requisitos de habilitação jurídica sempre irão existir, apenas 

precisamos saber quando aplicar cada um dos incisos do art. 

28, quando tratar-se de pessoa física, pessoa jurídica e cada 

tipo de sociedade (no curso documentos de habilitação 

aprofundamos detalhadamente cada um desses incisos, as 

sociedades e documentos adaptados a realidade de nosso 

Direito Civil e Comercial).  

www.viannaconsultores.com.br
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Na Regularidade Fiscal e Trabalhista, também 

deveremos exigir a documentação dos licitantes, apenas 

precisamos também saber para qual empresas e pessoas 

se aplicam cada um dos dispositivos (dependendo da 

atividade exercida pela empresa o cadastro será municipal 

ou estadual, a regularidade será para com a Fazenda 

Federal e, dependendo do caso, Estadual e/ou Municipal), 

esse assunto também é profundamente tratado no curso de 

licitações e documentos de habilitação(clique aqui para 

saber todos detalhes deste curso), para a Administração não 

cometer equívocos nas exigências. 

Por outro lado, a qualificação técnica e econômico-

financeira, podem ter seus requisitos bem reduzidos a 

depender do caso (ex.: se não se trata de serviço de 

engenharia ou obra, não iremos exigir que a empresa e o 

profissional sejam registrados no CREA). 

Obviamente o assunto requer um estudo aprofundado 
de cada documento previsto na Lei nº 8.666/93 para fins de 
licitação, bem como leis especiais que possibilitam a 
exigência de certos documentos. Esse assunto é 
detalhadamente abordado nos meus Cursos Completos de 
Licitações(Clique Aqui), caso queira aprofundar os 
conhecimentos. 

Quem tiver interesse em aprofundar os estudos, convido 

para os CURSOS COMPLETOS E 

PROFISSIONALIZANTES DA VIANNA cursos presenciais 

CLIQUE AQUI ou EAD da Vianna CLIQUE AQUI 

 

Um abraço! 

Flavia Vianna 

www.viannaconsultores.com.br
https://www.viannaconsultores.com.br/curso-de-licita%C3%A7%C3%A3o-online
https://www.viannaconsultores.com.br/curso-de-licita%C3%A7%C3%A3o-online
https://www.viannaconsultores.com.br/curso-de-licita%C3%A7%C3%A3o-online
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Caso tenha interesse em se profissionalizar em licitações e 

contratos administrativos. Conheça nosso Curso Completo de 

Licitações. 

- 1 semana de curso intensivo 

- Capacitação profissional em licitações e contratos 

administrativos 

- Este curso vem sendo desenvolvido pela Vianna e Consultores 

há 30 anos 

- Nossos professores são selecionados a dedo, pela diretoria e 

ministram realmente um show em nossos treinamentos, 

fazendo com que nossos cursos tenham avaliação do cliente 

superior a 9,5 em TODAS avaliações de satisfação de nossos 

clientes.  

PARA CONHECER MAIS NOSSO CURSO COMPLETO DE 

LICITAÇÕES CLIQUE AQUI 

 

www.viannaconsultores.com.br
https://www.viannaconsultores.com.br/curso-de-licita%C3%A7%C3%A3o-mar%C3%A7o
https://www.viannaconsultores.com.br/curso-de-licita%C3%A7%C3%A3o-mar%C3%A7o
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